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svátek křtu 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

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

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

ŽALM 29
1: Iz 42,1-4.6-7
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Sk 10,34-38
příště Ebenovo č. 504

Když byl
Pán Ježíš pokřtěn,
otevřelo se nebe,
objevil se nad ním
Duch svatý jako holubice
a ozval se hlas Otce:
„To je můj milovaný Syn,
v něm jsem
si zalíbil.“

Vstupní antifona
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Ev. Mt 3,13-17

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. ledna v 16.30 hod. mše svatá, na kterou Vás tímto srdečně zveme.
Mši svatou bude i tentokrát celebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný
biskup českobudějovický a prezident Charity ČR.
Za AWER TOUR s.r.o. srdečně zve Lenka Hamplová

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2011

Sbor Apoštolské církve v Zábřehu si dovoluje pozvat všechny lidi dobré vůle k ekumenické bohoslužbě v rámci Aliančního týdne modliteb
za jednotu křesťanů. Bohoslužba se uskuteční v úterý 11. ledna od 18
hodin v Katolickém domě. Do kostela Církve československé husitské
jsme zváni ve středu 12. ledna v 16 hod. Ve čtvrtek 13. ledna v 17 hod.
jsme zváni ke společným modlitbám do sborového domu v ulici U Vodárny, Českobratrské církve evangelické a v pátek 14. ledna v 16 hod. k zakončení společných modliteb v rámci aliančního týdne do sborového domu Církve adventistů sedmého dne na
Postřelmovské ulici.
V Katolické církvi týden modliteb za jednotu křesťanů tradičně začíná 18. ledna
o památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. V Zábřeze jej zakončíme v kostele sv.
Bartoloměje v úterý 25. ledna v 18 hod. o svátku Obrácení sv. Pavla, apoštola, společnou ekumenickou bohoslužbou. V duchu motta pro tento rok: „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2,42) zveme všechny křesťany
církví na Zábřežsku působících.
P. František Eliáš
KONCERT ŽIDOVSKÝCH PÍSNÍ. Pěvecká skupina AVONOTAJ s instrumentálním
doprovodem se věnuje interpretaci tradiční židovské hudby (hebrejské i jidiš). Židovská
hudba vás zaujme temperamentem, veselostí i melancholií. AVONOTAJ vystoupí v sobotu 15. ledna v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Průvodním slovem koncert
doprovodí Achab Jaroslav Haidler ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem, který
je v Zábřeze osobou nikoliv neznámou. Mnozí jej znáte z přenášek, ve kterých přiblížil
téma Starého zákona současnému člověku.
Red.
PŘEDNÁŠKA ČKA. Milí přátelé, na počátku nového roku si vás
dovoluji pozvat na první přednášku pořádanou Českou křesťanskou akademií s názvem „Řeckokatolická církev v Československu 1918-1992 - vybraná hlediska“, která se uskuteční ve
středu 19. ledna v 18.00 v Katolickém domě. Přednášejícím bude
Mgr. Michal Glevaňák z Prešova (Slovensko).

Jana Nováková

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HISTORICKÝCH STAVEB. Firma SARON KAT s.r.o. připravila odborný seminář o nových technologiích ve statickém zajištění budov. Sanací
historických staveb se firma zabývá více jak 20 let a seminářem chceme podpořit informovanost odborné veřejnosti o možnostech použití a kombinaci tradičních i nových, méně známých technologií. V loňském roce provedla zabezpečení kostela sv. Jana
a Pavla v Pobučí i kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
27. ledna v 15 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. František Eliáš, děkan
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PLESOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ

KDU ČSL a MKD vás srdečně zvou na OKRESNÍ LIDOVÝ PLES,
který proběhne v pátek 21. ledna 2011 ve 20 hod. v Katolickém domě
v Zábřeze. K poslechu i tanci hraje VELVET. Předtančení, tombola.
Vstupné 110 Kč (v ceně místenka, šatna a malé občerstvení). Předprodej: TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, Zábřeh, tel. 739068248.
Dětský maškarní karneval proběhne v sobotu 22. ledna 2011 od
14 hodin v Katolickém domě. Vstupné dobrovolné. Bohatý program
pro děti.
Mo KDU ČSL Leština pořádá dne 15. ledna 2011 v prostorách sokolovny v Leštině
„SPOLEČENSKÝ PLES“. Začátek ve 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Postylion. V průběhu plesu vytoupí taneční skupiny JEWEL DANCE a DIAMOND
DANCE Dlouhomilov a Estrádní skupina VEŠ Leština. Vstupné 50 Kč.
Římskokatolická farnost Svébohov pořádá v sobotu 22. ledna v místním obecním domě
XI. SPOLEČENSKÝ PLES. Začátek ve 20 hod. vstupné 50 Kč. Hraje skupina Triangl,
připravená bude bohatá tombola a tradiční domácí kuchyně.
***
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Klub přátel hudby Dubicko a posluchači konzervatoře
Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, konzervatoře Evangelické akademie Olomouc,
Janáčkovy akademie muzických umění Brno Vás tuto neděli 9. ledna ve 14 hod. srdečně zvou do kostela Církve československé husitské v Dubicku na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Účinkují: dětský pěvecký sbor Dubínek pod vedením Vlaďky Purové, MUSICA
(K)LASICA a jejich hosté.
V sobotu 8. ledna se dožívá životního jubilea 90 let
paní Anežka Srovnalová ze Zábřehu. Přejeme jí do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti v kruhu rodiny. Boží požehnání a ochranu
Panny Marie přejí děti i zábřežští farníci.
26. prosince oslavila 89. narozeniny paní Marie Haltmarová
z Jedlí. Dodatečně upřímně blahopřejí a hojnost Božího požehnání
vyprošují farníci a společenství živého růžence.

Ohlášky
V sobotu 22. ledna přijmou svátost manželství
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově
Miroslav Petrášek z Truskovic a Klára Franková ze Svébohova
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji bratru Lvovi a P. Františku Dostálovi, za odsloužené mše svaté
v době vánoční na interním oddělení v Zábřeze. Pacienti byli vděční za duchovní prožitek, který jim zpřítomnil radostnou zprávu o narození Spasitele. Marcela Killarová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: MILOST KŘTU, s odkazem na KKC 1262 - 1274
Máme-li žít plným životem, je třeba uvést svůj život do
společenství s Kristem a to se uskutečňuje svátostmi. Ty jsou
základem křesťanského života. První svátost, která nás uvádí do křesťanského života je svátost křtu. Ponoření do vody
připomíná symbolismus smrti a očištění, také znovuzrození
a obnovu. Dva hlavní účinky jsou tedy očištění a znovuzrození v Duchu svatém.
Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích
i všechny osobní hříchy, i všechny tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit
do Božího království, ani Adamův hřích, ani osobní hřích,
ani následky hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha.
Nicméně v pokřtěném zůstávají některé časné následky hříchu, jako bolesti, nemoc, smrt nebo životní křehkosti v podobě charakterových slabostí
a také náklonnost k hříchu. Byly ponechány k zápasu, nemohou škodit těm, kteří jim nedají svůj souhlas a statečně jim čelí s milostí Ježíše Krista. Naopak: kdo si při zápase počíná
podle pravidel, bude korunován (2 Tim 2,5).
Křest nejenom očišťuje ode všech hříchů, nýbrž dělá i z nově pokřtěného (novokřtěnce) „nové stvoření“ (2 Kor 5,17), adoptivní Boží dítě, které se stalo účastným božské přirozenosti, údem Kristovým, jeho spoludědicem a chrámem Ducha svatého.
Nejsvetější Trojice dává pokřtěnému posvěcující milost, milost ospravedlnění, která mu
dává schopnost věřit v Boha, doufat v něho a milovat ho božskými ctnostmi. Dále mu dává
schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha svatého prostřednictvím darů Ducha svatého.
A konečně mu dovoluje růst v dobru prostřednictvím mravních ctností. Tímto způsobem
má celý život křesťana svůj kořen ve svatém křtu.
Křest začleňuje do církve. Z křtitelnic se rodí jediný Boží lid Nové úmluvy, který překonává všechny přirozené či lidské hranice národů, kultur, ras a pohlaví. „My všichni jsme byli
pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo“ (l Kor 12,13). Pokřtění se stali „živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem“ (Petr 2,5). Křtem se podílejí na Kristově kněžství, na
jeho prorockém a královském poslání, jsou „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid patřící Bohu jako vlastnictví, aby rozhlašoval, jak velké věci vykonal ten, který je povolal
ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“(l Petr 2,9). Křest dává podíl na obecném kněžství
věřících.
Když se stal pokřtěný údem církve, už nepatří sám sobě, nýbrž tomu, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Proto je povolán, aby se podřídil druhým, aby jim sloužil ve společenství církve, a aby s nimi jednal s úctou a láskou. Jako křest s sebou nese odpovědnost
a povinnosti, tak má také pokřtěný svá práva v církvi: přijímat svátosti, být živen Božím
slovem a podporován duchovními prostředky církve.
Když jsme se znovuzrozením stali Božími dětmi, máme navzájem vyznávat před lidmi víru, kterou jsme dostali od Boha prostřednictvím církve a účastnit se apoštolské a misijní činnosti Božího lidu. Křest je základem společenství všech křesťanů, i těch, kteří ještě
nejsou v plném společenství s katolickou církví. Neboť ti, kteří věří v Krista a řádně přijali
křest, jsou ve společenství s katolickou církví, i když nedokonalém. Jsou křtem ospravedlněni a přičleněni ke Kristu a synové katolické církve je oprávněně uznávají za bratry v Pánu.
Křest tedy vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo se křtem znovu narodili.
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Křest vtiskuje křesťanovi nezrušitelné duchovní znamení (charakter) jeho příslušnosti ke
Kristu. Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje, aby křest přinášel ovoce
spásy. Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být opakován.
Křestní znamení uschopňuje a zavazuje věřící, aby sloužili Bohu živou účastí na svaté
liturgii církve a aby vykonávali své křestní kněžství svědectvím svatého života a činorodou
láskou.
„Pánova pečeť“ je pečeť, kterou nás Duch svatý označil „pro den vykoupení“(Ef 4,30).
Křest je pečetí věčného života. Věřící, který uchránil pečeť až do konce, to je ten, který zůstal
věrný požadavkům svého křtu, bude moci umírat ve zmámení víry, s vírou svatého křtu,
v očekávání blaženého patření na Boha – což je dokonání víry – a v naději na vzkříšení.
Tímto se dovrší plnost jeho života.
P. Antonín Pospíšil

LEDEN – SV. JAN BOSKO

Jeník se narodil jako nejmladší ze tří synů na samotě v Becchi,
v Itálii. Když mu byly dva roky, zemřel mu otec. Maminka se
musela sama starat o děti, starou babičku i o malé hospodářství.
Celá rodina se musela velice uskromnit. Matka přesto nikdy neztratila důvěru v Boha a pro Jeníka se na celý život stala velkým
vzorem. Všichni tři kluci byli vedeni k práci. Jeník byl odmalička tvrdohlavý a vznětlivý. Nejčastěji se dostával do sporu se
svým nejstarším nevlastním bratrem Antonínem, který se nedovedl dobře ovládat, často své sourozence bil a nadával. Napětí
mezi nimi narůstalo tak, že už to nešlo déle snášet. Matka chtěla
dalším hádkám zabránit a považovala za správné, aby Jeník šel
z domova za prací na některý ze sousedních statků. A tak se Jan
Bosko stal krmičem dobytka a staral se o celý chlév podobně
jako desítky stejně starých chlapců v jeho okolí.
V devíti letech měl Jeník sen, který se mu hluboce vryl do paměti na celý život. Zdálo se mu, že stojí na velikém dvoře, kde se
bavilo mnoho chlapců. Někteří se smáli, jiní si hráli, mnoho jich ošklivě nadávalo a klelo.
Ve snu mezi ně vběhl a začal jim domlouvat pěstmi a bitím. Chlapci zmizeli a místo nich
tu bylo mnoho koz, psů, koček, medvědů a jiných zvířat. Tu se před ním objevil nádherně
oblečený muž, který Jeníka oslovil jménem a řekl mu: „Tyto své přátele nezískáš bitím, ale
vlídností a láskou. Neboj se, dám ti učitelku.“ Najednou se chlapci začali měnit z divokých
zvířat v přítulné beránky. Ve svých devíti letech Jeník tomuto snu nijak zvlášť nerozuměl,
ale slova „ne bitím, ale laskavostí“ si dobře zapamatoval. Když nastalo teplé počasí, tak si Jeník uvědomil, že musí upoutat své přátele něčím neobvyklým. Trénoval chůzi po provaze,
zmizení králíka z klobouku, nejrůznější přemety a kouzla s hůlkou. Mnohokrát spadl, ale
nevzdal se. Vždycky v neděli odpoledne předváděl svá kouzelnická a artistická čísla. Místo
vstupného vyžadoval, aby se s ním ostatní pomodlili a zopakovali si nedělní kázání.
Dobrý křesťan se nemusí vyhýbat zábavě a hrám, musí však dávat pozor, zda neubližují jeho
duši. Pokud se při zábavě mluví sprostě, nadává se nebo pomlouvá, je povinný ozvat se nebo
odejít. Don Bosko díky snu pochopil že: „Ne bitím, ale laskavostí“ je možné získat nápravu.
Snažil se také zaujmout své kamarády a odlákat chlapce od pochybné zábavy. Každý máme
přátele, kamarády, se kterými trávíme volný čas. Můžeme sami navrhnout hru, donést film, vymyslet program, který by pobavil, ale zároveň neublížil duši.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky ze soboty a neděle 1. 1. a 2.1: Červená Voda 4158; Písařov 1901; Jakubovice 874; Červená Voda - Haiti 1545; Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 16. ledna bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 5121 Kč)
a v Chromči (minule 3200 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn
* Ve středu 12. ledna bude biblická hodina na faře v Postřelmově od 19.00 hodin. Všichni
jste srdečně zváni.
* V pátek 14. ledna bude příprava na biřmování na faře v Postřelmově od 19.30 hodin.
		
P. Vladimír Jahn

lošticko

lošticko

lošticko

JOSEF KEMR? Pan herec... Neutuchající smysl pro humor, charakterová pevnost a neochvějná víra v Boha. Byl stálým návštěvníkem mší svatých, skromně a soustředěně přítomným... Od roku 1965 byl členem Národního divadla, kde setrval až do smrti. Za celoživotní
mistrovství byl odměněn čestnou Cenou Thálie v roce 1993. Za svůj život ztvárnil stovky divadelních, rozhlasových a televizních rolí. Pamatujeme si ho jako Bohouše Císaře ze seriálu
Chalupáři (1975) nebo v roli dědečka Komárka „Na samotě u lesa“... Poslední roli šíleného
mnicha ve filmu o svaté Zdislavě („V erbu lvice“) hrál již na smrt nemocen. Natáčeli ho přímo na nemocničním lůžku. Primář doc. F. Chalupa o konci života Josefa Kemra napsal. Seděl
jsem u jeho lůžka, dívali jsme se na sebe a já tiše řekl: „Mistře, víte, já si myslím, že začínáte
být na konci cesty a že se blížíte k těm dveřím na věčnost, na kterou jste se celý život tak těšil a čekal. Myslím, že ty dveře se pootevírají.“ V té chvíli pan Kemr doslova ožil, posadil se
na posteli, koukl na mě takovým tím krásným lidským pohledem a řekl mi: „Já to vím...Já to
cítím...“ Jeho poslední slova byla: „Snad vypadám tak, jak mě Pán Bůh bude chtít...“ Zemřel
15. ledna 1995 ve věku 72 let. Hrob „pana herce“ můžete navštívit na hřbitově Šárka v Praze
Dejvicích u kostela sv. Matěje.
P.S. Žijme s Boží pomocí tak, aby nás Pán při svém příchodu našel takové, jak si to přeje...
		
Pavel Kavec,CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky ze soboty 1. a z neděle 2. ledna: Štíty 2.510 a 2.050; Cotkytle 1.000 a 750; Horní Studénky 1.800 a 1.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK ZA SMÍŘENÍM A POŽEHNÁNÍM. Setkání u sv. Linharta v Horních Studénkách je každou druhou neděli v měsíci, v lednu pak v neděli 9.1.2011. Od 14
hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání pak ve 14.30 hod.
		
P. Stanislav Suchánek.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z období Vánoc: Lubník 5.170; Tatenice 6.570; Hoštejn 7.100; Kosov 1.360 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Chci poděkovat všem, kdo si v Tatenici a okolí zakoupili vánoční hvězdu a tím přispěli
dětskému hematoonkologickému oddělení v Olomouci. Prodali jsme 97 květin, z toho 10 do
ZUŠ Lanškroun. Upřímné Pán Bůh zaplať.
Ludmila Poláková
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky ze soboty 1. a z neděle 2. ledna: Mohelnice 3.843 a 3.938; Úsov 1.572 a 861; Studená
Loučka 452 a 1.480 Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
MOHELNICKÝ BETLÉM bude otevřen pro veřejnost až do svátku Hromnic – 2.2.2011
a to v těchto termínech: v úterý, čtvrtek a v sobotu: 14 – 17 hod. a o nedělích: vždy po mši
svaté (mše svaté začínají v 9.30 hod.) a odpoledne od 14 do 17 hod.
Pavel Nenkovský – správce mohelnického betlému

Program Mateřského centra Ovečka na leden:

13. 1. Masáž lávovými kameny - beseda o nové technice masáží - přednáší B. Kaplová
20. 1. Rozdíly muže a ženy, komunikace mezi nimi a jiné - psychologická beseda - přednáší
paní Marta Rýznarová
27. 1. Lednové tvoření
Scházíme se každý čtvrtek na faře v Mohelnici od 9-11.30. Pokud tvoříme, máme na hlídání babičku. Další informace najdete na našich vebových stránkách www.oveckamohelnice.
estranky.cz.
Za Mateřské centrum se těší na setkání Andrea Nevrlá

***

Charita Zábřeh otevírá středisko potravinové pomoci.

Ve vánočním týdnu zábřežská Charita oficiálně spustila novou službu. Došlo
k otevření zázemí střediska potravinové pomoci, jehož úkolem bude shromažďovat přebytky potravin a přerozdělovat je ve prospěch chudých a potřebných. Zázemí se nachází v suterénu charitního domu; prostory byly rekonstruovány a vybaveny díky dotaci z programu Leader, která byla Charitě
přiznána skrze Místní akční skupinu Horní Pomoraví. V zázemí střediska
potravinové pomoci je aktuálně uskladněno 120 kg mouky a těstovin z Intervenční potravinové pomoci EU. Hned v novém roce se chtějí pracovníci Charity obrátit na další regionální producenty a prodejce potravin s prosbou o zapojení se do tohoto projektu tak, aby
obsah potravinového balíčku byl v budoucnu co nejpestřejší. Chce také požádat místní restaurace, jestli by bylo možné využít, alespoň v mrazivých zimních dnech, polévky z jejich
vývařoven.
Zábřežská Charita tímto krokem rozšiřuje spektrum služeb praktické pomoci lidem
v nouzi. Z dřívější doby totiž již provozuje nouzovou nocležnu pro 3 osoby, humanitární
sklad nábytku a základního vybavení domácnosti, sociální šatník s oděvy a obuví, středisko osobní hygieny s možností umýt se a vyprat si osobní věci. Je schopna dále poskytnout
úvěrové jízdné do místa trvalého bydliště.
Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh
DUCHOVNÍ OBNOVY NA SVATÉM KOPEČKU. Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na volné pokračování cyklu duchovních obnov se sv.
Augustinem. Setkání doprovází film, který vznikl na podnět papeže Benedikta XVI.
„Pozdě jsem Tě začal milovat, ó kráso tak stará a tak nová“ je motto setkání, které se
uskuteční ve dnech 15.-16.1.2011 a opakuje se 22.-23.1.2011.
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje
v Norbertinu (vede S.Siarda L.Trochtová). Zakončení v neděli ve 13.00 hod.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 10.1.2011 (resp.17.1.2011) :
		
e-mail: info@premonstratky.cz.
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SBÍRKY ZE SOBOTY 1. A Z NEDĚLE 2. LEDNA: Zábřeh 17.200 (na kostel sv. Barbory)
a 10.210; Jedlí 5.100; Svébohov 3.870; Klášterec 2.597; Zvole 8.650; Postřelmůvek 980 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. V roce 2010 byla na likvidaci lepry věnována částka
60.220 Kč. Z toho ze Zábřeha 44.020, z Rovenska 13.200 a z Jedlí 3.000 Kč.
Od roku 1993 celková částka darů je ve výši 791.920 Kč. V roce 2011 jsme
první částku odeslali již 2. ledna a to ze Zábřeha ve výši 3.300 Kč. Všem dárcům vyslovuji upřímné „Pán Bůh zaplať“ za Vaši štědrost.
Marie Zíková
DARY NA KOSTEL SVATÉ BARBORY.
V uplynulém měsíci jste přispěli na kostel sv. Barbory do pokladničky ve farním kostele částkou 5.110 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať J. Karešová, M. Hrubá a A. Doubravská
Vážené sestry a bratři. Od června roku 2002 jsme společně
skládali peníze na kostel sv. Barbory. Společné dílo se daří. Od
července 2007, kdy vzniklo občanské sdružení sv. Barbora, jsme
do kasičky v kostele naspořili 209 694 Kč a od roku 2002 celkem
467.522 Kč. Je to málo nebo hodně? Děkuji za štědrost vám všem.
Je to zázrak, co vzniká rukama našich lidí, hlavně bratří. Přeji
Vám do nastávajícího roku hlavně zdraví a Boží požehnání.
Jitka Karešová.
Děkuji všem, kteří na dokončení opravy kostela sv. Barbory přispěli peněžitými dary
a to jak při koncertu o svátku sv. Barbory, tak i při zpívání koled a při mimořádné sbírce na Nový rok. Děkuji také majiteli automobilové kamionové dopravy ze Zábřeha (dar
5.000,-) i manželům z Vysočiny (dar 10.000,-). Kéž Pán odplatí Váš dobrý skutek.
		
Dr. Alois Frank
STATISTIKY ZA ROK 2010 VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2009
	V roce 2010 bylo 37 (42) nově pokřtěných: v Zábřeze 28 (32), v Jedlí 1 (2), ve Svébohově 2 (2) v Maletíně 5 (1), v Klášterci 0 (0), ve Zvoli 1 (5)
	Věrnost si slíbilo manželských párů 6 (16): v Zábřeze 5 (14), v Jedlí 0 (0), ve Svébohově 1 (0) v Maletíně 0 (0), v Klášterci 0 (0), ve Zvoli 0 (2)
	Na věčnost jsme vyprovodili 78 (74) bratří a sester: v Zábřeze 44 (45), v Jedlí 11
(11), ve Svébohově 9 (3) v Klášterci 3 (4), v Maletíně 3 (0), ve Zvoli 8 (11)
* Společné posezení muzikantů a zpěváků Rybovy mše vánoční bude v ZUŠ v úterý
11. ledna od 18 hod.
Zvou Pavel Doubrava a Dagmar Braunerová
* Katecheté se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 13. ledna od 19.30 hod.
		
Srdečně zve P. František Dostál
* Přijměte pozvání na mši svatou, která bude slavena v neděli 16. ledna ve 14.30 hod.
v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
P. František Dostál
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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