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2. neděle po narození páně
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

... „Uprostřed vás stojí,
koho vy neznáte -
ten, 
který přichází za mnou; 
jemu nejsem hoden 
ani rozvázat řemínek 
u jeho obuvi.“

Jan 1,26-27

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.                              Amen

Žl 147  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
1: Sir 24,1-4.12-16(řec.1-2.8-12)          2: Ef 1,3-6.15-18                        Ev. Jan 1,1-5.9-14    
Ordinárium: Olejníkovo č. 502            příště Břízovo č. 503
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UČíCí Se CírKeV: KoneC - zaČáTeK
S odkazem na Num 6, 22 – 27
 Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům 
Izraele těmito slovy:»Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou 
tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«
Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám."
 Poslední den v roce LP.2010! Před několika hodi-
nami se naplnil jeho čas. Zas jeden starý rok bude za-
řazen ve fasciklech do archivů. To však není až tak dů-
ležité, důležitější je: 
Co já a starý rok? Na tom právě uplynulém roku už nic 
nezměním - půjde se mnou i na Boží soud. Najdu ten-
to rok zapsán v knize života anebo na něj budu, jed-
nou tam na věčnosti, trpce vzpomínat? Vždyť vše, na 
co jsem myslel, co jsem mluvil a konal, nekončí půlno-
cí, ale přechází i před Boha na konto mé věčnosti.
 Co v něm bylo nedokonalého, chci v novém roce 
napravit, odčinit pokáním, to je kajícími skutky smíru a hlavně změnit se k lepšímu, aby ve 
mně bylo více víry, usmíření, tichosti, pokory a trpělivosti, tedy toho, z čeho se staví budova 
pokoje, radosti a štěstí osobního i společenského. 
 Každý má tady za zemi před sebou úkol veliký a důležitý, s nímž nebudeme nikdy u kon-
ce. Na nás záleží, jaká bude rodina, farnost, obec, národ. Jak řekl Jan Neruda: „Bude-li každý 
z nás z křemene, je celý národ z kvádrů“.
 A nový rok, který právě před několika hodinami začal? Také v něm se nám bude znovu 
přibližovat království Boží. Každým jitrem můžeme být blíže Bohu. Každou sněhovou vloč-
kou, která jiskří nádherou slunce. Každou travičkou, která se na jaře dere k životu. Každým 
dítětem, s každým Člověkem zdravým i nemocným, se kterým se setkáme. Každou bolestí, 
která nás raní a pokoří. Každým úderem zvonu na našem kostele i každým úderem našeho 
srdce. Stále bez přestání se nám bude přibližovat Pán a jeho království věčnosti. 
 A jistě někteří z nás, kteří jsme zde přítomni, do Božího království letos přímo vkročí. 
 Tam v Bohu je náš domov. To si silně uvědomme v tyto dny konce a začátku roku. Je to 
výzva, abychom starý rok odčinili a nový rok začali žít moudře a tak dosáhli dobrého konce. 
„Vždyť co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale na své duši škodu utrpěl“, zní k nám 
upozornění Ježíše Krista z dálky dvou tisíc let.
 Všechny věci v přírodě chtějí dospět do svého domova a tam zůstat v klidu. Bůh dal všem 
věcem svůj domov. Rybě vodu, ptáku vzduch, zvířeti zemi. Hoď ptáka do vody a utone, vyhoď 
rybu do vzduchu a lekne. Všichni tvorové se snaží vrátit ke svému prvnímu počátku. Vez-
mi kámen a vrhni jej do vzduchu a on se vrátí se k zemi, z níž pochází. Země je jeho vlastí, 
vzduch dřinou. A kdyby tisíc roků byl násilím držen ve vzduchu, zůstane v něm přece jeho 
náklonnost k zemi. Vše hledá svou přirozenou vlast. Kdyby se někdo tázal vody, proč teče bez 
přestání, řekla by, kdyby mohla mluvit: „Proto, abych se vrátila ke svému původu, ze kterého 
jsem vyplynula; všechny vody tekou tam, odkud vyšly, to je do moře.“ Projdi, člověče, vším 
stvořením a uvidíš i uslyšíš, že každý spěchá tam, odkud vyšel.
 A co ČLOVĚK? Je jeho pravé místo zde na zemi, ve hmotě a v čase? Nikoliv! Každý, kdo 
se jen trochu nad sebou zamyslí, musí si říci, že přesahuje jak hmotu a čas, tak i své tělo. Mís-
tem, odkud jsem vyšel, je Bůh. Duše je stvořena od Boha a k Bohu. Bůh je tedy mojí otčinou, 
Bůh je přirozenou vlastí duše, člověka. 
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 Stejně jako kámen odpočívá a dojde klidu na zemi a voda v moři, tak i člověk dojde odpo-
činutí a klidu v Bohu. Krásně to řekl velký hledač pravdy a štěstí svatý Augustin: „Bože, stvořil 
jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“
 Pochopit tuto základní skutečnost člověka znamená pochopit a naplnit starou a stále no-
vou otázku: Proč žiji? Odkud jsem? Kam kráčím? Co bude jednou se mnou, až zemřu?
 Kéž nový rok, který jsme začali před několika hodinami s Pannou Marií, Matkou Boží 
a Matkou naší, nás přiblíží k Bohu, kde je náš věčný cíl a tím i k našemu věčnému blahu. Ano, 
patříme do vlasti nebeského ráje. Zde na zemi jsme jen cizími hosty, poutníky a jako poutník 
unavený, zpocený a zaprášený spěchá domů, tak i my, byť s oběťmi spěchejme domů, k Bohu, 
do jeho království pravdy, lásky a pokoje!  P. Antonín Pospíšil

VzáCnÉ VÝroČí „MoHelnICKÉHo paTrona“
 29. prosince si připomeneme s farností Mohelnice 
840 let od mučednické smrti sv. Tomáše Becketa, který 
byl v roce 1170 zavražděn v Canterbury při nešporách. 
Tomáš se narodil v Londýně v roce 1118. Studoval práva 
na univerzitě v Bologni a pak byl vysvěcen na jáhna. Byl 
talentovaný a proto byl králem Jindřichem II. jmenován 
kancléřem Anglie. Když se v roce 1162 stal arcibiskupem, 
změnil svůj dosavadní životní styl a naplno se věnoval 
nelehkému poslání biskupa. Dostal se do vážných problé-
mů s králem a musel načas emigrovat do Francie. Po ná-
vratu a dalším napětí byl na popud krále Tomáš Becket 
zavražděn. Jeho hrob se zanedlouho stal poutním místem, 
něco podobného jako Compostella ve Španělsku. Bohužel 
kontroverzní panovník Jindřich VIII. nechal v roce 1538 
drahocennou schránku s ostatky zničit a snažil se vyma-
zat tak všechny vzpomínky na velikého muže církve. Pa-
mátka ale zůstala a zůstane navždy zachována.
 Tomáš Becket měl životní zásadu: „Boží sláva a čest - 
to je můj životní cíl." Kéž nás tato životní zásada veliké-
ho muže církve a patrona chrámu v Mohelnici inspiruje 
i v novém roce ke skutečnému boji za čest a slávu Boží! 
Bůh na nás určitě nezapomene, když budeme o jeho čest a slávu bojovat Božími prostředky: 
láskou, odpuštěním a statečně žitou vírou podle evangelia.
P.S. Velkofilm "BECKET", který v roce 1964 natočil režisér Peter Glenvill, podle scénáře Jeana 
Anouilha, v hlavních rolích s Richardem Burtonem a Petrem O´Toolem, s českým dabingem, 
je ještě k dostání za příznivou cenu ( 49Kč ) na našich pultech. Myslím, že by neměl scházet 
ve vaší domácí videotéce.  P. Pavel Kavec, CM 

pozVání na MŠI SVaToU S BISKUpeM paVleM poSádeM.
V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA 
AWER TOUR bude slavena v kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřehu v pondělí 10. 1. 2010 v 16.30 hod. mše sva-
tá, na kterou vás tímto srdečně zveme. Mši svatou bude 

i tentokrát celebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný - světící biskup českobudějovický a prezi-
dent Charity ČR.                  Za AWER TOUR s.r.o. srdečně zve Lenka Hamplová
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Protože byly Farní informace připravovány v předstihu, nedělní sbírky nejsou uvedeny.

TŘíKráloVá SBírKa 2011
 Tříkrálová sbírka má už v naší zemi zavedenou tradici. Je zamě-
řena na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na pod-
poru charitního díla. 
 Ve dnech 2. – 9. 1. 2011 proběhne tato sbírka v našem děkaná-
tu již podvanácté. Tříkrálové koledníky poznáte podle královského 
oděvu, pověření k provádění sbírky (průkazky) a zapečetěné pokladničky. Úkolem skupin-
ky koledníků je procházet dům od domu, přinášet radostnou zvěst o narození Ježíše Krista 
i přání do nového roku a prosit o peněžitý příspěvek do pokladničky. Až koledníčci navštíví 
vaše domovy, aby křídou a požehnáním označili veřeje, prosíme o jejich vlídné přijetí. Dary, 
které od Vás případně dostanou, rozzáří oči mnoha smutným lidem. Můžete nám současně 
také zaslat námět na možnou pomoc přímo ve vaší obci.
 V rámci Tříkrálové sbírky 2011 jsme vyhlásili soutěž pro koledníky, domácnosti, kte-
ré navštíví i pro ty, kteří je potkají na ulici. Do 31. 1. 2011 můžete na níže uvedenou adresu 
zasílat fotografie, výtvarné ztvárnění (kresby, figurky z papíru), i literární příběhy s tříkrá-
lovým tématem: Jak jsme koledovali, Když u nás zazvonili Tři králové, Navštívení Betlé-
ma apod. Vylosované výherce odměníme hodnotnými cenami. Pravidla soutěže najdete na 
http://www.charitazabreh.cz, kde také následně uveřejníme podrobné výsledky koledování.
Miluše Kobzová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, tel. 736 509 431, email: trikralova.sbirka@
charitazabreh.cz, Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh

KonCerT na podporU TŘíKráloVÉ SBírKY. 
DVOŘÁKOVY BIBLICKÉ PÍSNĚ, nebo například známá vá-
noční píseň Adeste fideles, ale také české a moravské lidové pís-
ně či americké tradicionály zazní v úterý 4. ledna v Katolickém 
domě při Tříkrálovém benefičním koncertu. Interpretace se 
ujme sólista Státní opery v Praze Ivo Hrachovec za klavírního 
doprovodu Ireny Szurmanové. Začátek koncertu v 19.30 hodin. 
Příspěvkem do kasičky s dobrovolným vstupným napomohou 
návštěvníci koncertu zábřežské Charitě s pokrytím nákladů na 
pořádání aktivizačních akcí pro seniory.

Už tradičně i letošní rok, se bude konat V HorníCH STUdÉnKáCH Farní TŘíKrá-
loVÝ pleS. Na ples jste všichni srdečně zváni pořádající mládeží. K příjemné zábavě i po-
slechu Vám bude hrát hudební skupina Menhet a v průběhu večera Vás bude bavit zajímavý 
program. Na setkání s Vámi se budeme těšit 8. 1. 2011 v 19.30. v sokolovně v Horních Stu-
dénkách. Vstupenky si je možné zakoupit v předprodeji od 24. 12. na tel: 731 402 199 u P.
Stanislava Suchánka. Pokud byste chtěli přispět nějakým drobným dárkem do naší Tříkrá-
lové tomboly, je možné se domluvit na témže čísle.

A dále se na vědomí dává, že Římskokatolická farnost Svébohov pořádá v sobotu 22. 
ledna v místním obecním domě XI společenský ples. 


