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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Veleb, duše má, Hospodina!

Žalm 104
1: Iz 40,1-5.9-11
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Tit 2,11-14;3,4-7
příště Ebenovo č. 504

... a když byl pokřtěn i Ježíš
a modlil se,
otevřelo se nebe,
Duch svatý sestoupil na něj
v tělesné podobě jako holubice
a z nebe se ozval hlas:
„Ty jsi můj milovaný Syn,
Lk 3,16
v tobě mám zalíbení.“
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Ev. Lk 3,15-16.21-22

STATISTIKY ZA ROK 2009
VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2008
V roce 2009 bylo 42 (38) nově pokřtěných: v Zábřeze 32 (24), v Jedlí 2 (6), ve Svébohově
2 (1) v Maletíně 1 (0), v Klášterci 0 (2), ve Zvoli 5 (5)
Věrnost si slíbilo 16 (24) manželských párů: v Zábřeze 14 (23), v Jedlí 0 (0), ve Svébohově 0 (1) v Maletíně 0 (0), v Klášterci 0 (0), ve Zvoli 2 (0)
Na věčnost jsme vyprovodili 74 (96) bratří a sester: v Zábřeze 45 (58), v Jedlí 11 (12), ve
Svébohově 3 (7) v Klášterci 4 (4), v Maletíně 0 (3), ve Zvoli 11 (12)
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD DĚKANÁTU. Ve středu 13.
ledna v 16 hodin bude v zábřežském děkanském kostele slavit
mši svatou Mons. Josef Šich, biskupský vikář pro charitu. Přijďte
všichni, kteří chcete modlitbou podpořit charitní dílo.
Setkání pastoračních rad farností děkanátu Zábřeh bude následovat od 17 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. František Eliáš, děkan
SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 14. ledna od 19 hod. na faře v Zábřeze.
P. Radek Maláč
MODLITBY ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ budou v pátek 15. ledna po večerní mši svaté.
P. Radek Maláč
KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou v Zábřeze ve středu 20. ledna. Společnou mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO (ZŠ B. Němcové)
PROGRAM NA PŘÍŠTÍ TÝDEN
Pondělí 11. ledna
* 9-11 hod. Volná herna s možností tvoření pro
kreativní maminky (tatínky, babičky)
přijďte si zkusit uplést jednoduché košíčky, mističky a pod.
* 16.45 hod. Modlitby matek- maminky se modlí za své děti
* 17-18 hod. Aerobik s Luckou
Úterý 12. ledna
* 9-11 hod. Maminec- hostem bude fyzioterapeutka Marta Rýznarová, která nám poradí jak ulevit svým zádům
* 18-19 hod. Cvičení na balonech s Martou
Středa 13. ledna 9 – 11 hod. Volná herna, pokračujeme v pletení košíčků
Čtvrtek 14. ledna 9 – 11 hod. Barvínek -cvičení pro nejmenší v tělocvičně, kde si zpíváme, učíme se nová říkadla, cvičíme a hrajeme si.
Těšíme se na Vaši návštěvu Eva, Monika a Irena
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MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2010
Byl nám všem svěřen stejný úkol – SVĚDČIT O BOHU. V tomto poslání
se chceme jedni za druhé modlit. Zábřežští křesťané Vás zvou do ekumenických modlitebních shromáždění:
Úterý 12. ledna Církev adventistů sedmého dne ve sborovém domě na Postřelmovské ulici v 17.00 hod.
Středa 13. ledna Církev československá husitská v červeném kostele
v 16.00 hod.
Čtvrtek 14. ledna Apoštolská církev v Katolickém domě v 17.00 hod.
Pátek 15. ledna Českobratrská církev evangelická ve sborovém domě v ulici U Vodárny v 17.00 hod.
Úterý 19. ledna Římskokatolická církev kostel sv. Bartoloměje v 18.00 hod.

ZPRÁVY ZE ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY
S NOVÝM ROKEM NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ. Charita Zábřeh hledá ve farnostech zábřežského děkanátu nového kolegu/kolegyni, s ochotou a touhou dát se
do služby praktické charitativní pomoci potřebným. Obsazovaným místem je
kontaktní místo (recepce) Charity Zábřeh, při vstupu do zázemí Charitního
domu sv. Barbory na Žižkově ulici 15. Úkolem pracovníka bude vyřídit s příchozími a zájemci o služby vše potřebné, zajišťovat prodej výrobků chráněných dílen,
křesťanské literatury a devocionálií.
Zájemci najdou podrobnější informace o obsahu a podmínkách práce na webu www.
charitazabreh.cz nebo na telefonu 736 509 430.
KNIHKUPECTVÍ BARBORKA v měsíci lednu mění svoji otevírací dobu na následující
čas: pondělí - pátek 8-12; 12.30 – 15.00.
Kromě knih v nabídce je možné si další tituly objednat přímo na prodejně nebo z tepla domova v eShopu http://www.knihy-online-domecek-jakub.cz/
Jiří Karger

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZÓNA
KDU ČSL a MKD vás srdečně zvou na OKRESNÍ LIDOVÝ PLES,
který proběhne v pátek 22. ledna 2010 v Katolickém domě v Zábřeze.
Začátek ve 20.00 hod., k poslechu a tanci hraje VELVET. Bohatá tombola, předtančení. Předprodej vstupenek v Prodejně EDITON, Žižkova 43,
Zábřeh, tel. 583 416 340 (vstupenka+místenka+šatna 100 Kč).
DĚTSKY MAŠKARNI PLES bude v sobotu 23. ledna v Katolickém domě od 14:00 hod. Pro děti je připravený bohatý program. Vstupné dobrovolné.
FARNOST SVÉBOHOV. Římskokatolická farnost Svébohov vás zve na X. SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná v sobotu 16. ledna 2010 v Obecním domě ve Svébohově.
Zahájení ve 20 hod., vstupné 50 Kč. Hraje skupina Triangl, bohatá tombola, tradiční domácí kuchyně.
SDH Jedlí Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná 23. ledna 2010 v Kulturním domě Jedlí. Zahájení ve 20 hodin tanečním vystoupením. Občerstvení a tombola
zajištěny. Vstupné 50 Kč. Na hojnou účast se těší pořadatelé.
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KŘEST A ZAČLENĚNÍ DO CÍRKVE
Člověk se skládá z těla a z duše. Co je to tělo, každý víme.
Ale co je duše? Princip života, naše vlastní já, které nás činí tím,
čím jsme. A při tom duši nelze vidět, nahmatat, zvážit.
Ale toto naše já, když přišlo na svět, bylo zatíženo vinou našich
prarodičů Adama a Evy. Té vině říkáme dědičný hřích nebo lépe
nedostatek, kvalita, která nám chybí k plnosti lidství. S tímto
nedostatkem nemůžeme přistupovat k Bohu jako jeho nevinné děti ke svému milovanému Otci, nemůžeme mu říkat s rozzářenýma očima tatínku, stát se částí jeho společenství, kterému říkáme Církev. Ale hlavně, nejvíce by nám onen nedostatek
na duši chyběl v okamžiku smrti. Do nebe může člověk vejít
jen v plnosti lidství, s duší očištěnou. Ale čím očištěnou – jak?
Za tímto účelem ustanovil Ježíš jeden obřad, jeden úkon, kterému říkáme svátost křtu. „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen,“ říká Kristus (Mk 16,16) a také: „Nenarodí-li se kdo z vody
a z Ducha, nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3,4).
Sám Ježíš tedy tvrdí, že křest je nezbytný pro spásu. Proto přikázal svým učedníkům, aby hlásali evangelium a křtili
všechny národy (srov. Mt 28,19-20). Křest je nezbytný ke spáse pro ty, jimž bylo hlásáno
evangelium a kteří měli možnost žádat o tuto svátost. To je případ nás, kteří žijeme v krajích,
kde tolik věcí a okolností připomíná Krista a víru v něho. Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, který zajišťuje vstup do věčné blaženosti. Proto se varuje toho, aby zanedbávala poslání přijaté od Pána, dát se znovu zrodit „z vody a z Ducha“ všem, kteří mohou být pokřtěni.
Bůh spojil spásu se svátostí křtu, nicméně on sám není na své svátosti vázán.
Církev byla vždy pevně přesvědčena, že ti, kteří podstoupili smrt pro víru, aniž ještě přijali křest, jsou pokřtěni svou vlastní smrtí pro Krista a s ním. Tomuto křtu říkáme křest krve.
Kromě něj známe také křest touhy. Ten přijal ten, kdo se připravoval na svátost křtu (vodou),
ale nečekaně zemřel. Můžeme ještě mluvit o křtu z nouze. Ten byl udělen tomu, kdo se nečekaně ocitl ve stavu umírání a má touhu být pokřtěn. Tento křest může udělit každý - i nevěřící, jiné víry, jen když dělá to, co dělá církev při vlastním křtu a říká stejnou křestní formuli.
Tyto křty přinášejí plody křtu, nejsou však svátostí a nevtiskují duši charakter křesťana, nezrušitelné znamení. Ke křtu touhy je třeba připojit ještě i lítost nad vlastními hříchy.
Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen
jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k velikonočnímu tajemství způsobem, které zná jen Bůh. Každý člověk, který hledá
pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev a dá se předpokládat, že by tyto osoby projevily výslovnou touhu po křtu,
kdyby poznaly, že je nezbytný.
Co se týká dětí, které zemřely bez křtu, církev nemůže nic jiného, než je svěřit Božímu
milosrdenství, jak to také dělá při pohřebních obřadech za ně. Velké milosrdenství Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni, a Ježíšova něha k dětem, která ho pohnula ke zvolání:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim!“ (Mk 10,14), nám dovolují doufat, že je nějaká
cesta spásy pro děti, které zemřely bez křtu, zvláště pro ty děti, jejichž rodiče jsou věřící a jistě
by své dítě pokřtít dali. Tím naléhavější je proto výzva církve nebránit dětem, aby přicházely
ke Kristu prostřednictvím daru svatého křtu.
P. Antonín Pospíšil
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POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÁ ZDISLAVA
1. a 2. část
N arodila se a vyrůstala na hradě Křižanov na Moravě (nedaleko od
nás). Dříve zde stával hrad. A právě v tomto hradě se ve 13. století
narodila a žila sv. Zdislava. Její tatínek, pan Přibyslav, byl významný
šlechtic. Zastával důležité úřady. A patřila mu rozlehlá část Moravy,
o kterou se staral. Její maminka, paní Sybila, přišla do Čech, když jí
bylo 10 let, jako mladá dvorní dáma v průvodu Kunhuty, nevěsty budoucího krále Václava I. Pocházela ze Středomoří, z Království obojí
Sicílie. Sybila byla velmi krásná. Tatínek i maminka Zdislavy byli nejenom bohatí, ale také vzdělaní a především velmi zbožní lidé. Ze všech
dětí, které se jim narodily, byla Zdislava nejstarší. Postupně k ní na hradě přibyly ještě tři sestřičky a jeden bratr. O děti se starala chůva, která
s jejich maminkou kdysi přijela do Čech z dalekého kraje. Tato chůva
Zdislavu naučila tkát a krásně vyšívat.
Zdislava viděla na tatínkovi, že se poctivě stará o svůj majetek. Objíždí města a musí
někdy i napomínat některé nepořádné poddané. Byl pro ni velkým vzorem. Snažila se podle
jeho příkladu žít pořádně. Možná máš doma taky nějaký svěřený úkol: umývání nádobí, vynášení odpadků, péče o domácí zvířátko… Je to tvůj úkol, zkus ho dělat svědomitě.
Zdislava měla už odmalička ráda Pána Ježíše. Legenda říká, že
když slyšela vyprávění o životě poustevníků, kteří se celý den o samotě
modlí, chtěla se také stát poustevnicí. Proto utekla z domu do nedalekého lesa. Brzy se ale vrátila domů, protože se jí začalo stýskat po rodičích. Když byla Zdislava starší, poslali ji rodiče do kláštera k sestrám,
aby se tam naučila všechno důležité a potřebné k životu. V klášteře
chodila do školy, kde se učila číst a psát. Při studiu jí sestry vyprávěly
o Bibli, o tom co je v ní napsané o Panu Ježíši. Bible se později stala její
nejoblíbenější knihou. Ráda si v ní četla, protože v ní nacházela dobré
rady a povzbuzení pro svůj život. V klášteře se Zdislava také učila, jak
se má modlit. A protože kdo zpívá, dvakrát se modlí, učila se zde také
zpívat a při mši svaté i ve volných chvílích, chválila Pána Boha.
My v Evropě, v naší farnosti, doma často chválíme Pána Boha zpěvem. Ale není tomu tak všude. V jiných zemích lidé chválí Pána Boha třeba svým tancem.
Chválit Pána Boha můžeme různými způsoby. Každý tím, co umí nejlíp. Někdo umí zpívat,
někdo tancovat, jiný zase dokáže něco postavit nebo opravit. Také ve farnostech máme rozdělené úkoly. Někdo je ministrant, někdo je kostelník, někdo v zimě u kostela odhrnuje sníh
a jiný zase přes léto zalévá růže u kostela. Každý chválí Pána Boha vším, co dobrého dělá.
***

Časopis IN! Dívčí svět vstupuje do pátého roku svého života.
V lednu 2010 oslaví tvůrci časopisu IN! čtvrté výročí od vydání nultého čísla časopisu pro dospívající dívky. Záměrem vydavatelů i Sekce pro mládež České biskupské konference, bylo vytvořit moderní časopis, který by si získal u děvčat důvěru, což se s Boží
pomocí podařilo. Časopis IN! Je možno si objednat na internetových stránkách www.
in.cz, či na telefonu 775 598 604. Časopis je také nabízen v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 1/2010

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
Duchovní obnova v Tatenici 4. – 6. 12. 2009
Letos jsme se již poněkolikáté sjeli na faru do Tatenice, abychom se před Vánoci trochu zklidnili a duchovně
obnovili. Tentokrát v počtu čtyř a ve věku od třinácti do
osmnácti let. Příjezd byl stanoven na páteční šestou hodinu večerní, takže jsme již o půl osmé mohli všichni zasednout ke stolu a společně povečeřet. Následovala stolní hra, modlitba a šlo se na kutě. Jak jinak, než s krásnou
pohádkou na dobrou noc. Druhý den, hned po snídani
bylo vyhlášeno silentium – mlčení, se kterým měli někteří z nás menší problémy. Poté přišly tři přednášky, na téma božských ctností VÍRY, NADĚJE
a LÁSKY. Mezi přednáškami jsme měli chvilku na četbu doporučených úryvků z Písma a na zamyšlení. Odpoledne byl prostor pro předložení všech možných dotazů. Když byly všechny zodpovězeny, pomodlili jsme se speciální růženec se svíčkami, provázený vlastními modlitbami,
během kterého mohli zájemci přistoupit ke svátosti smíření. Silentium jsme ukončili mší svatou na faře. A pak už to probíhalo podobně jako předchozího dne – večeře, hry, modlitba a po
sdělení všech možných zážitků, kterých bylo opravdu hodně i spánek. Neděli jsme jako správní křesťané začali mší svatou. Pak jsme si chvíli společně četli knížku, na kterou jsme náhodou
narazili na faře a po obědě jsme vyrazili domů. Chtěl bych ještě poděkovat otci Přibylovi a Jitce
Veiglerové, kteří se o nás celý víkend starali.
(redakce)

Adventní duchovní obnova pro mladé v Zábřeze 12.12.2009
Ahoj, zdravím všechny mladé věkem i duchem
a rád bych vám pověděl něco o adventní duchovní obnově pro mládež, která se konala 12. 12. 2009. Tuto obnovu vedl P. Jiří Kupka a byla na téma „Já jsem světlo světa“. Začali jsme něco po deváté ráno a v průběhu
dopoledne jsme vyslechli tři zajímavé přednášky. Na
začátku každé z nich všichni dostali krátký, natištěný
úryvek z Písma a ten byl „mottem“ celé přednášky. Na
konci každé přednášky jsme pak dostali tři otázky k danému tématu, které sloužily jako námět k rozjímání během krátkých přestávek mezi přednáškami. Po ukončení přednášek jsme šli na výborný oběd, který nám připravily paní kuchařky na faře. Pak následovala modlitba růžence, při níž byla docela i legrace. Myslím ale, že to
vůbec nevadilo, protože podstatné bylo společenství modlitby, které jsme vytvořili. Poté byla
ještě závěrečná diskuze a celý program byl zakončen mší svatou. Během programu byla možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo k soukromému duchovnímu rozhovoru s P. Radkem
Maláčem. Na závěr bych rád poděkoval všem za společenství, které jsme vytvořili a jménem
zúčastněných taky všem, kteří se nějak podíleli na přípravě a organizaci, protože bez jejich
práce by to nešlo. Myslím, že tato duchovní obnova byla pro všechny velkým obohacením.
(Pavel Grézl)
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CO SE PŘIPRAVUJE...
Taneční víkend II ve dnech 22. 1. 2010 – 24. 1. 2010 na Arše v Rajnochovicích
Neříkejte: „Netančím, a navíc nésu místní…“ Přijeďte prohloubit
svoje taneční umění, uvolnit trochu endorfinů a příjemně se pobavit
obzvláště uprostřed plesové sezóny... Přihlašujte se nejpozději 7 dní
předem. Cena: studenti 300 Kč / pracující 400 Kč
Kontakty: archa.rajnochovice@centrum.cz; 573 391 215
Provas II ve dnech 19. 02. 2010 - 21. 02. 2010 na Přístavu
Provas je tu pro vás! Pro vás jednotlivce, partu, spolča... Pro každého. Víkend jako stvořený
pro ty, kdo chtějí změnit na chvíli prostředí či podniknout výlet. Co budeme dělat? Na tom se
v pátek společně domluvíme a pak podle toho celý víkend prožijeme! Stačí se jen přihlásit a
přijet! Přihlašujte se nejpozději 3 dny předem. Cena: studenti 300 Kč / pracující 400 Kč
Kontakty: pristav@centrum.cz tel.: 573 391 156
Postní duchovní obnova na Arše 19. 2. 2010 – 21. 2. 2010
Přijď načerpat sílu pro další cestu životem! Zastav se a nechej v tichu promluvit Boha, otevři
své srdce! S sebou si krom obvyklého spacáku, přezůvek a něčeho malého do společné kuchyně, přibalte i Bibli a něco na poznámky. Akce je pro starší 15 let. Během víkendu je samozřejmostí i silentium-mlčení, kdo tedy máte problémy vydržet chvíli zticha, zvažte svou účast.
Přihlašujte se nejpozději 5 dní předem. Cena: studenti 300 Kč / pracující 400 Kč
Kontakty: archa.rajnochovice@centrum.cz; 573 391 215

NĚCO NA ZAMYŠLENÍ…
Milý křesťane, proč nechodíš častěji ke svatému přijímání?
„Moje tělo je vpravdě pokrm a moje krev je vpravdě nápoj!“ řekl Kristus
a jako největší dar své božské lásky nám zanechal svoje Tělo a svou Krev
jako pokrm naší duše.
Jak často smíš a máš užívat tohoto pokrmu duše? Svatý Otec Pius X. vyzýval ve svém dekretu o sv. přijímání ze dne 20. prosince 1905 všechny křesťany k častému a dokonce dennímu přijímání eucharistie. Abys
mohl denně přijímat, stačí, když si nejsi vědom těžkého hříchu a máš
dobrý úmysl. To jsou všechny podmínky. Tisíce křesťanů uposlechlo tohoto otcovského napomenutí a všichni se cítí šťastni od té doby, kdy denně nebo téměř denně,
přistupují ke stolu Páně, tak, jako to dělali první křesťané na popud apoštolů.
Nechceš, milý křesťane, také častěji než doposud sytit a občerstvovat svou duši tímto nebeským Chlebem? Nebo ji chceš nechat zahynout hladem? Jak úzkostlivě se staráš o své smrtelné tělo! Kolik času věnuješ tomu, abys je nasytil a pečoval o ně! Kéž by ses rozhodl jen část
toho času věnovat tomu, abys nasytil svou nesmrtelnou duši nebeským pokrmem! Oč šťastnější bys byl! Oč silnější a statečnější v boji proti nepřátelům své duše, oč trpělivější ve zkouškách a utrpeních, radostnější v přinášení obětí, šťastnější zde, blaženější na onom světě!
Časté svaté přijímání není jenom pro „zbožné“ duše, ale je to nejlepší prostředek, abychom se stali skutečně zbožnými a svatými. Nemusíš být bez všedního hříchu. Vždyť svaté
přijímání nás od všedních hříchů očišťuje a chrání nás od hříchů smrtelných.
Nepotřebuješ mnoho času k přípravě a poděkování. Máš-li mnoho práce, stačí k tomu
čtvrt hodinky i méně. Za to můžeš častěji přes den vzbudit lásku a díky. Nemusíš každý týden
ke svaté zpovědi. Pokud nemáš těžký hřích, můžeš přijímat i bez svátosti smíření. (spolcs.cz)
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Zdravím vás z Haiti.
Již velice dlouho jsem vám nenapsal, od začátku školního roku se tu
však mnoho neudálo. Již před prázdninami se nám podařilo dopravit do
Baie de Henne darovanou Pragu V3S, která vydatně pomáhá ve farnosti.
Jak věci, které k nám přijely z Čech, tak uskutečněný výlet dětí do Molu
i přivezené potraviny z Gonaives, udělaly velikou radost v naší farnosti.
Pragovka teď pomáhá s dopravou stavebního materiálu do čtyř nedostupných oblastí, kde jsem se pustil do stavby kaplí. Tento náklaďák se ukazuje být nepostradatelným pomocníkem pro život tady. Nedlouho po mém příjezdu z dovolené
v září zasáhla i naši vesnici prasečí chřipka, na kterou vyhynulo přes polovinu prasat. Spousta
lidí a hlavně děti, trpěla vysokými teplotami, které ochromily asi na dva měsíce život ve vesnici.
Školní rok přesto i se zpožděním začal fungovat. V jídelně jsme ocenili novou solární troubu,
kterou nám darovala Univerzita svatého Tomáše v Miami, která slouží k přípravě rýže a fazolí.
Stále se mi zdá, že lidé pořád trpí nedostatkem základních životních potřeb a prostředků,
přesto to nevidím, jako to nejdůležitější v jejich životě. Lidé často potřebují více než uspokojení svých materiálních potřeb, něco co by jim ukázalo opravdovou hodnotu života. Je tu spousta
lidí, kteří trpí samotou a pocitem neužitečnosti a právě oni nám ukazují, co je tou největší touhou v životě člověka – a sice touha po lásce, přítomnost někoho, komu na nich opravdu záleží.
Někdy mám pocit, že se Bůh těchto lidí dotýká i přes naši hříšnost a nedokonalost. Každá konkrétní pomoc jednotlivci dává velký příklad evangelijní lásky.
Bůh nám tím chce říct, že i ten nejposlednější lidský osud je pro něj tím nejdůležitějším. Jedním z posledních případů zprostředkování konkrétní pomoci byla uskutečněná operace dítěte s vodnatelnou hlavou, která mu prakticky zachránila život a i tento jednotlivý
skutek je pro mě obrovským povzbuzením a zadostiučiněním. Snažíme se pomáhat i lidem, kteří se octli nespravedlivě ve vězení a jejichž vysvobození je radostí pro celou jejich rodinu i okolí. K takovýmto skutkům nás Ježíš vybízí
v evangeliu, které stále zůstává jedinou směrnicí pro náš život i v této vánoční době.
A tak ať i tyto Vánoce naplní a prosvětlí naši všednost
touhou po konání dobrých skutků. S celou farností Baie de
Henne přeje radostné Vánoce váš nevděčný páter Roman
Musil.
Tímto přáním zároveň děkuji všem dobrodincům
a dárcům za všechny vaše modlitby i finanční a materiální
podporu. Pán Bůh vám všem mnohonásobně odplať!
TIP NA ZIMNÍ PROCHÁZKU JEN KOUSEK ZA ZÁBŘEH. V obci Nemile můžete navštívit
původní středověkou, renesanční tvrz, typ obydlí šlechty na přelomu 16. a 17. století. Roku 1620
ji nechal přestavět vladyka rytíř Kryštof starší Huberck z Belnsdorfu, který působil jako regent
statků u dvora tehdejšího majitele zábřežského panství Ladislava Velena z Žerotína. Část tvrze
byla v minulosti přizpůsobena hospodářským účelům. Nyní je polovina užívána jako soukromý
byt a druhou část provozuje občanské sdružení. Stavba je v soukromých rukou. Současná rekonstrukce má za cíl odstranit nevhodné zásahy z minulosti a navrátit jí původní ráz. Návštěva
s prohlídkou je možná po předchozí domluvě.
Kontakt: e-mail: J.Schoffer@seznam.cz; telefon: 777 657 779
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 20. prosince: Červená Voda 1.780; domov důchodců sv. Zdislavy 132;
Mlýnický Dvůr 320; Jakubovice 546; Písařov 155 Kč.
Výtěžek z koncertů: Jakubovice 2.630; Písařov (na opravu oltáře) 1.379 Kč.
Dary: Červená Voda 1.500; Písařov (na opravu oltáře) 2.000 Kč.
Sbírky z „půlnoční“ 24. prosince: Červená Voda 2.900; Jakubovice 446; Písařov 1.315 Kč.
Sbírky z „Narození Páně“ 25. prosince: Červená Voda 3.174; Mlýnický Dvůr 360 Kč.
Sbírky ze „sv. Štěpána“ 26. prosince: Červená Voda 1.469; domov důchodců sv. Zdislavy
90; Jakubovice 452; Písařov 240 Kč.
Sbírky z neděle 27. prosince: Červená Voda 1.425; Janoušov 242; Písařov 382 Kč.
Sbírky z pokladniček na FI: Červená Voda (i KT) 3.885; Mlýnický Dvůr 203; Jakubovice
79; Písařov 1.110 Kč.
Sbírky na Haiti za prosinec: Červená Voda 1.618; Mlýnický Dvůr 242 (882); Moravský
Karlov (509) (= celkem za půl roku za farnost 5.800); Jakubovice 960 (3.200); Písařov 31
(800) Kč.
Sbírka na opravu oltáře v Písařově za prosinec: 172 (stav účtu 105.377) Kč.
Sbírka na lepru z „Živého betlému“: Červená Voda 6.000 Kč.
Sbírky na bible: Červená Voda 1.317; Mlýnický Dvůr 65; Jakubovice 162; Písařov 456 =
celkem 2.000 Kč.
Sbírky z Nového roku 1. ledna: Červená Voda 1.890; Jakubovice 211; Písařov 509 Kč.
Sbírky z neděle 3. ledna: Červená Voda 1.601; domov důchodců sv. Zdislavy 160; Mlýnický Dvůr 400; Jakubovice 213; Písařov 83 Kč.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 11. ledna v 17 hodin u Pávků, v Jakubovicích ve čtvrtek 14. ledna v 17 hodin u paní Altové.
ZMĚNA MŠE SVATÉ – ve středu 13. ledna bude mše sv. v Červené Vodě výjimečně
ráno v 8.00 hodin z důvodu setkání pastoračních rad s charitou.
STATISTIKY:
Křty: Červená Voda 7; Jakubovice 0; Písařov 0
Svatby: Červená Voda 2; Jakubovice 0; Písařov 0
Pohřby: Červená Voda 14; Jakubovice 2; Písařov 2
Pomazání nemocných: Červená Voda 58; Jakubovice 5; Písařov 10
Sv. přijímání: 5.500 (1. sv. přijímání 5); Jakubovice 500; Písařov 2.000 (1. sv. přijímání 2)
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z 1.a 3. ledna 2010: Mohelnice 6.338 a 7.472; Úsov 1.097 a 723; Studená Loučka
362 a 760 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Petr Šimara
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná na faře v úterý 19. ledna 2010 ve 14.00 hod.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
V Leštině nebude mše svatá ve středu, ale v úterý 12. ledna v 17.00 hodin.
V Postřelmově nebude mše sv. v pátek, ale v úterý v 12. ledna v 18.00 hodin.
BIBLICKÁ HODINA bude na faře v Postřelmově ve středu 13. ledna od 19.00 hod. Všichni jsou zváni.
MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA. Neděle 17. ledna je 3. v měsíci, bude mimořádná sbírka na
opravy v Postřelmově (minule 4704 Kč) a v Chromči (minule 2320 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

ODSTARTOVÁNO! 1. 1. 2010 s Boží pomocí odstartovaly webové stránky ŘKF Loštice.
Díky realizačnímu týmu ve složení: Pavel Procházka, P. Stanislav Bindas CM, P. Ľubomír
Konfederák CM, budete moci spolu s námi víc a více prožívat dění života loštické a moravičanské farnosti. Nabízíme vám aktuality, historii, plány a postřehy, články a program
bohoslužeb. Provoz stránek je již „v záběhu“, a proto se dopředu omlouváme všem ctěným
návštěvníkům stránek za případné nedostatky a přivítáme vaše postřehy. Adresa v éteru
je : www.farnostlostice.cz
PŘÍZNIVCI DECHOVKY, POZOR! V sobotu 16. ledna 2010, po více než roční pauze,
bude otevřen celkově zrekonstruovaný Kulturní dům v Lošticích. Jak se to povedlo se můžete přijít podívat v sobotu 16. ledna a slavnostní otevření prožít spolu s námi. Program
slavnostního otevření: 15.00 hod. - Přivítání hostů a návštěvníků; 15.15 hod. - Galakoncert zájmových skupin; 17.00 hod. - Prohlídka Kulturního centra; 19.00 hod.- Společenský
večer s hudbou, tancem a programem.
V neděli 17. ledna 2010 v 15.00 hod. vás opět zveme do Kulturního centra města
Loštic na: IV. AUTORSKÝ KONCERT Pavla Svobody a Václava Maňase ml. Skladby
věhlasných autorů, kteří budou přítomni, nabídne LOŠTICKÁ VESELKA a ŠOHAJKA
z Dolních Bojanovic. Vstupné 90 Kč, rezervace na tel. 602 544 253. Po ukončení koncertu
vás zveme na taneční podvečer se Šohajkou. Přijďte spolu s námi oslavit úspěšné ukončení
rekonstrukce Kulturního centra v Lošticích (KC Loštice), kde se konají a budou pořádat
i mnohé duchovní akce!
FATIMA 2010. Všem přihlášeným přejeme od nás, z Loštic, požehnaný nový rok 2010! Všechna místa naší letošní pouti jsou již
obsazena. CK Awetour Dobruška prosí, abychom do konce měsíce února 2010 uhradili zálohu, která je uvedena na informacích
o pouti. Uvedenou finanční částku (5.000 Kč) můžete poukázat
bankovním převodem na č.ú. 43 - 173 341 0247 / 0100, VS 130
901 (to je číslo naší pouti v CK). Taky je možné zaplatit pojistné proti stornu: 351 Kč / os. Uvedenou finanční částku je možné
uhradit taky osobně na adrese: ŘKF Loštice, Moravičanská 22,
789 83, Loštice, tel. 583 445 043, mobil 723 723 728. Děkujeme a
těšíme se na kontakty s Vámi!
P. Pavel Kavec CM
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z 1. a 3. ledna 2010: Štíty 2.370 a 2.000; Cotkytle 1.000 a 530; Horní Studénky 1.450
a 930 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z doby vánoční do 3. ledna: Lubník 4.180; Tatenice 9.090; Hoštejn 8.700 + 2.000
dary; Kosov 1.630 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
DÁREK PRO KNĚZE K ROKU KNĚŽÍ. Nabízíme vám způsob, jak darovat kněžím v roce jim zasvěceném dárek nejvzácnější – modlitbu.
Modlitba za kněze: Všemohoucí, věčný Bože, děkujeme Ti, že máme mezi
sebou kněze. Ty sis je vyvolil a povolal je ke službě u oltáře i mezi lidmi. Na
jejich slovo sám Ježíš sestupuje z nebe na oltář, aby se skryl v malé Hostii a
dal se nám za pokrm. Děkujeme Ti za všechny nebeské dary, které nám skrze kněze dáváš. Ve svátosti křtu jsme získali světlo milosti posvěcující a stali se dětmi Božími. Vkládáním rukou biskupa jsme přijali ve svátosti biřmování dary Ducha Svatého.
Skrze kněze nám odpouštíš všechno, co jsme udělali špatně, co nás od Tebe vzdaluje. A je
to opět kněz, kdo nás připraví na konci našeho života na setkání s Tebou. Ale i kněz je jen
slabý a hříšný člověk, a jeho zodpovědnost před Tebou je veliká. Pane Bože, prosíme Tě
dnes zvláště za tyto Tvé kněze (vyjmenuj: kněze, který je teď ve vaší farnosti, kněze, který tě
pokřtil, jméno biskupa, který tobě nebo rodičům zprostředkoval svátost biřmování, biskupa,
pod kterého farnost náleží i papeže)
Ochraňuj je od všeho zlého a posvěť je. Dej, aby vždy hledali Tvou vůli a milovali Tě,
jak nejvíce dovedou. Ať stále ze Tvé blízkosti čerpají potřebnou sílu, odvahu, radost i trpělivost, aby mohli dobře splnit své poslání a stali se takovými, jakými Ty je chceš mít.
Amen.

AWERTOUR s. r. o.
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297 mobil 731 626 506,
e-mail: info@awertour.cz Vás zve spolu s Římskokatolickou farností Zábřeh na

pouť do SVATÉ ZEMĚ od 07. - 15. února 2010
Cena je 16 200 Kč, v ceně je započítáno: letenka; letištní poplatek 1 080 Kč; palivový příplatek 1 620 Kč; 6 x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením; 2x oběd v Betlémě;
doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi; komplexní cestovní pojištění 300 Kč.
Odborný průvodce – kněz.
V ceně není započítáno: obslužné 30 USD (platí se průvodci ve Sv. zemi); vstupy podle programu 20 USD (platí
se průvodci ve Sv. zemi); fakult. výlet Massada a Qumrán
30 USD.
Navštívíme nejvýznamnější místa biblických dějin s přespáním v Nazaretě a Betlémě.
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SBÍRKY z 1. a 3. ledna 2010: Zábřeh 16.590 (na kostel sv. Barbory), 9.630; Jedlí 2.500,1.900; Svébohov 2.650,- 1.550; Klášterec 1.680,- 1.510; Maletín 520 (1.1.); Zvole 4.920,9.130 Kč. Rovensko – sbírky na opravu kaple 12.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
* Dary na lepru: za rok 2009 bylo z našich farností darováno na likvidaci lepry celkem 65.000 Kč. Z toho: Jedlí 3.500; skauti Skalička 5.200; farnost
Klášterec 1.000; Rovensko 14.300 a ze Zábřeha 41.000 Kč.
Od roku 1993, kdy se dary začaly odesílat je to již úctyhodná částka
731.000 Kč.
Všem dárcům za jejich štědrost ať odplatí Pán.
Marie Zíková
* Dary na kostel sv. Barbory z pokladničky ve farním kostele byly v prosinci 2009 ve
výši 8.070 Kč, na koncertě v kostele sv. Barbory jste darovali 9.670 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Milí otcové Františku a Radku, děkujeme Vám za krásné prožití vánočních svátků
a také za Vaši obětavou práci pro farnosti našeho děkanátu, za Vaši každodenní službu
nejen ve zpovědnici a u oltáře, ale také za to, že jste tu pro nás vždy, když potřebujeme,
že nám věnujete každou chvíli svého času. Denně přinášíte svůj život Kristu, abyste
nás skrze svoji obětavou službu vedli k Bohu, učíce nás naslouchat Jeho slovům a vnímat Jeho lásku.
Děkujeme za vše, co pro nás děláte, a přejeme, ať Vám dobrý Bůh žehná, zahrne
Vás svou milostí po celý život a Matka boží Panna Maria ať Vás ochraňuje na této pozemské cestě k Boží slávě.
Vaši vděční farníci
DĚKUJEME všem farníkům i občanům města a okolních vesnic, kteří si přišli
prohlédnout opravovaný kostel sv. Barbory a zazpívali si koledy. Náš dík patří i rytmické schole a sólistům. Děkujeme všem, kteří peněžitými dary přispívají k opravě
kostela, všem řemeslníkům, dále pak Charitě Zábřeh a jejím dobrovolníkům, kteří se
výrazným způsobem podíleli na úpravě okolí a interiéru kostela sv. Brabory.
Za občanské sdružení Svatá Barbora Dr. Alios Frank
Za Charitu Zábřeh mnohokráte děkuji „Zvoníkům od sv. Bartoloměje“. O něco
déle než rok sbírali v prodejně Ledňáček neplatné hliníkové „padesátníky“. Polovinu
částky ze sběru a následného odvodu těchto mincí do ČNB (1.300 Kč) zvoníci věnovali naší Charitě, která jej – spolu s výtěžkem adventního koncertu Scholy Gregoriany
Pragensis – použila na nákup speciální polohovací postele. Za všechny nemocné, kterým tato pomůcka ulehčí jejich pobyt na lůžku, upřímné Pán Bůh zaplať. Jiří Karger
DĚKUJI všem maminkám, babičkám, dokonce i tatínkům, kteří pomáhali při přípravě rorátních snídaní (i při úklidu po snídani), všem kteří napekli i jinak přispěli.
Míla Janů
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