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25. 12. 2011
Ročník XVIII., číslo 51

slavnost 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

Milosrdný Bože, 
tys nám poslal svého Syna, 
Spasitele světa, a jeho narození 
je počátkem našeho zrození 
k božskému životu; 
doveď nás skrze něho 
až do věčné slávy. 
Neboť on s tebou žije 
a kraluje na věky věků.

Modlitba po přijímání

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka a s ještě větší láskou 
jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás 
a má účast na našem lidském životě; dej, 
ať my máme účast na jeho božství. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.          Amen

ŽALM 98   Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
1: Iz 52,7-10                                       2: Žid 1,1-6                                          Ev: Jan 1,1-18
Ordinárium: Břízovo č. 503               příště  Ebenovo č. 504
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KonCertní proveDení rYBovY MŠe vánoČní si nenechte ujít v tuto neděli 
25. prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. Barto-
loměje v Zábřeze. 
 

sváteK sv. Štěpána. Pondělí 26. prosince budou bohoslužby jako v neděli, kromě 
Zábřehu, kde nebude obvyklá večerní bohoslužba.  P. František Eliáš
v Maletín 14.30 hod.
v na zábřežské interně blok B bude ve 13.00 hod. slavena mše svatá.  P. Lev Eliáš 
 

Farní MUzeUM zve na vánoČní proHlíDKY. 26. prosince a 1. ledna bude pří-
stupné vždy půl hodiny po ranních bohoslužbách (od 8 do 8.30 a od 9.30 do 10 hodin). 
   Petr Krňávek

BetlÉM v Kostele sv. BatotoloMěJe. Kostel 
bude pro veřejnost s možností prohlídky betlému ote-
vřen: v neděli 25. prosince od 13.00 do večerní boho-
služby a v pondělí 26. prosince od 13.00 do 17.00 hod. 
Během ostatních svátečních dnů před a po mši svaté.  
                                                         Ludmila Macáková

Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh si Vás Všechny dovoluje pozvat 26.12.2011 od 
14 hod na Den Otevřených dveří a od 16 hod na tradiční ZPÍVÁNÍ KOLED NA BAR-
BORCE.
 Přijďte se podívat na proměnu kostela sv. Barbory a současně si zapívat krásné české 
koledy za doprovodu SCHOLY a nově zrekonstruovaných varhan.
 Kancionály si vezměte sebou a společně naladíme na neopakovatelné kouzlo Vánoc.

BoHoslUŽBY v záBŘeze od 27. do 30. prosince: úterý, středa, čtvrtek v 9.40, v pátek 
v 7.00 a v 17.30 hod.                                                            P. František Eliáš

sobota 31. prosince – v Zábřeze bude ve 14.30 hod. děkovná mše svatá za uplynulý rok 
a od 16 hod. varHanní KonCert, ve kterém se budou střídat interpreti, které zná-
me z tradičního varhanního maratonu. 
Půlnoc přivítáme na věži kostela slavnostním koncertem zvonů a začátek nového roku 
oslavíme zpěvem TE DEUM. 
v ve Zvoli bude děkovná mše svatá v 15 hod. v Jedlí také v 15.00, v Rovensku 16.30, ve 
Svébohově v 17.00 a v Klášterci 15.00 hod.

Město záBŘeH a zUŠ Zábřeh Vás zvou v neděli 1. ledna 2012 do kostela sv. Barbory 
v Zábřeze na NOVOROČNÍ KONCERT. Účinkují: Martin Hroch – klavír, Šárka Hlocho-
vá – soprán, Karel Hampl – housle. Začátek v 15 hod. 

Farnost Maletín. V neděli 1. ledna poputujeme do maletínského kostela sv. Miku-
láše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.                                  P. František Eliáš

Farnost svÉBoHov
Na koncertní provedení Rybovy mše vánoční Vás zveme do svébohovského farního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v úterý 27. prosince v 17.00 hod. 
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vánoČní DárKY pro DětI z DětsKÝCH DoMovŮ na UKraJIně
 Po roční odmlce se opět Charita Zábřeh zapojila do vánočního obdarová-
vání dětí z dětských domovů na Ukrajině, koordinované z Arcidiecézní charity 
Olomouc. Stejně jako vloni a předchozích letech získali děti své „adoptivní“ ro-
diče opět krátce po zveřejnění seznamu. Je tak vidět, že osud dětských sirotků 
není lhostejný mnoha lidem. Za zábřežský děkanát se letos sešlo 32 dárců, kteří 
spojili svoji ochotu a štědrost, a kteří alespoň na chvíli pomohou dětem zapomenout na 
jejich těžké chvíle. Velké poděkování patří všem dárcům, ať už to jsou jednotlivci, skupiny, 
školy nebo jiné instituce.  Jiří Karger

... KDYŽ JseM BYl ve vězení, navŠtívIlI Jste Mne ... 
V sobotu 26. listopadu 2011 se uskutečnilo již osmé Advent-
ní setkání s odsouzenými ve Věznici Mírov. Toto setkání 
probíhá vždy jedenkrát do roka, právě v předvánočním čase 
a ani tento rok tomu nebylo jinak. Za Charitu Zábřeh bych 
proto chtěla poděkovat především Tomášovi Kobzovi, který 
do věznice Mírov za zábřežskou Charitu pravidelně každý 
měsíc dochází a na organizaci vánočního setkání má největ-
ší zásluhu, dále P. Františku Petríkovi, který se ujal duchov-
ního slova a zábřežské schole Picola band, která pod vede-

ním Báry Hamplové obohatila Adventní setkání svým zpěvem a hrou. Za ochotu a oběta-
vost, se kterou se každoročně ze strany členů scholy setkáváme, mnohokrát děkujeme a do 
nového roku přejeme všem hodně studijních i pracovních úspěchu a těšíme se na další 
spolupráci.  Zdeňka Hrubá, koordinátorka sociálních služeb

VŠEM, kteří jste ochotně reagovali na moje prosby a darovali odsouzeným časopisy, ob-
lečení, radia a pod. děkuje a požehnané Vánoce přeje Tomáš Kobza. 

tŘíKrálová sBírKa 2012 – „začněme rok dobrým skutkem“
 Ačkoliv se teprve připravujeme na Vánoce, Charita Zábřeh již vy-
hlíží Tři krále s tradiční Tříkrálovou sbírkou. V naši arcidiecézi se bude 
konat již potřinácté a proběhne ve dnech 2. – 10. ledna 2012 – přesný 
termín si dohodnou členové skupinky. Protože nám, hlavně v Zábřehu, 
stále ještě chybí několik skupinek, chtěli bychom poprosit ty z vás, kteří 
ještě váhají s pomocí při vedení skupinek, aby se nám ozvali na telefon 736 509 431 (Jana 
Skalická). 
 Zveme všechny koledníky, vedoucí skupinek i koordinátory sbírky na společné setkání 
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem do farního kostela Zvěstování Páně ve Šternber-
ku, které se uskuteční 30.12.2011 v 11 hod. Při mši svaté bude požehnáno koledníkům na 
jejich putování. Účastníci mohou poté využít nabídky k prohlídce Státního hradu, Hand-
keho galerii, výstavu betlémů a ve farních sálech se občerstvit a vyslechnout zajímavou 
přednášku o Haiti. 
S bírku doprovodí v neděli 8.1.2012 v 18 hod Tříkrálový koncert v Městském divadle 
Brno a my jej můžeme sledovat v přímém přenosu na programu ČT1. Vystoupí Hradišťan, 
V.Neckář, No Name a další. Během přenosu bude představeno několik projektů, které Cha-
rita ze sbírky podporuje. Děkujeme za vaši přízeň.  Jana Skalická



4

UČíCí se CírKev- náM náM naroDIl se...
S odkazem: Luk 2,1-14
 Není slavnostnějších a radostnějších svátků a dnů v 
roce než je Boží hod vánoční - s předcházejícími a násled-
nými dny. Bohužel mnohdy jídlo, pití a zábava...převládá 
nad tím duchovním - nad pohledem na božské Dítě ležící 
v jeslích a pro nás se obětující.
 Je to zvláštní. Všemocný Bůh si pro svůj příchod na 
Zem vybral to nejbezvýznamnější místo - ubohý chlév v 
Betlémě. Tato volba je pro dějiny Boha ve vztahu k člo-
věku příznačná; začíná už tím, že Bůh si za dějiny svého 
jednání vybírá Zemi, vesmírné zrnko prachu, pokračuje 
ustanovením Izraele nositelem svých dějin, národ prak-
ticky bez moci. Domovem se mu stává Nazaret, město na-
prosto neznámé a konečně – rodí se za městem Betlémem ve stáji. 
 A opět jsou to nejprve prostí lidé, kdo jsou svolávání k jeslím. Herodes se o nich ne-
doví ani učenci. Zpráva zastihuje pastýře, hlídače, ty, kteří jsou si vědomi toho, že potře-
bují spásnou blízkost Boha. V nich byla připravenost a otevřenost k tomu, aby přivítali 
Spasitele. Společně s Marií, Josefem, Jáchymem a Annou, Alžbětou a Zachariášem ztěles-
ňují tito lidé chudé Izraele.
 Druhá skupina, která přichází do Betléma, jsou mudrci od Východu. I to je příznač-
né. Prostí mají přednost, ale mudrci nejsou vyloučeni. V nich je skutečná, pravá moud-
rost, která Člověka otevírá Kristu. A ještě jeden důležitý pohled: mudrci, kteří přicháze-
jí k místu Kristova narození, jsou pohané. Jakoby se tu už symbolicky dávalo do chodu 
hnutí církve, církev pohanů.
 Příchod Boha na Zem v Dítěti Ježíši je nejdůležitějším okamžikem dějin vesmíru. Ni-
kdy dříve se nic většího neudálo a nikdy se už nic většího nestane, neboť fakt, že Jedno-
rozený Boží Syn, druhá božská osoba, je připravena stát se Člověkem na této malé, nepa-
trné zemi, přesahuje všechno.
 Je příkladem jak správně poměřovat velké a malé. Stvořeni světa se nám z hlediska 
materiálních rozměrů jeví samozřejmě jako nesrovnatelně větší. Vedle něj se zdá, že his-
toricky přehlížená událost z Betléma nestojí ani za zmínku. Vidíme však, že jediné lidské 
srdce, dává nové měřítko celému širému kosmu, jak říká Pascal a jsme s to pochopit, že 
proces, jímž se Bůh stává člověkem, představuje událost zcela jiného řádu. Sám Bůh sem 
vstupuje a stává se jedním z nás. Tím se otevírá rozměr, oproti kterému je zdánlivá hmot-
ná nesmírnost podstatně menší.
 Tajemství toho dítěte, prostota a pokora to všechno k nám promlouvá, a je jádrem 
myšlenky: Ono Dítě je dar Boha lidem a Vánoce jsou tudíž svátkem obdarování. Stane-li 
se však z obdarování vynucená obchodní záležitost, ideu dávání to ničí. Jako pouhá vý-
měna zboží se Vánoce stávají panstvím touhy hromadit pro sebe, nástrojem nenasytného 
egoismu a honby za majetkem a mocí. Poselství této události je však opačné. Nasměrovat 
Vánoce opět k prostotě, to je pro každého z nás veliký úkol.
 Vánoce nemohou být izolovanou událostí, která tak jako přišla, zase zmizí. Nikoliv, to 
je průlom, začátek, do kterého nás Kristus chce zahrnout prostřednictvím svátosti křtu a 
eucharistie. V tomto smyslu se tu děje skutečně něco, co přesahuje veškerý vývoj,_může-
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me říci evoluci- splynutí Boha a člověka, Stvořitele a stvořeného. To se neděje evoluční-
mi silami přírody, ale jako průlom, jako osobní čin lásky, který v onom okamžiku otevřel 
člověku nový prostor a novou možnost. 
 Spása, která nám byla narozením Ježíše darována, není věc mechanická a vnější. Je 
svěřena svobodě a tudíž vydaná křehkosti lidské svobody a lidského bytí. Spása začíná v 
každém člověku znovu, není daná automaticky. Ježíš nepřichází, abychom to měli v živo-
tě pohodlnější, nenáročné, což si právě dnes tolik lidí Západu, ano i křesťanů přeje napl-
nit a vytvářet křesťanství nic neříkající, zprofanované. 
 Křesťanství je veliké, protože láska je veliká. Je jako oheň, hoří, ale není to oheň niči-
vý, nýbrž takový, který očišťuje, osvobozuje, dává jas a velikost. Pravda je hodná utrpení 
a sporů, jen nesmíme přijmout lež, aby byl klid. Kristus nám nechce něco ztěžovat, při-
chází naopak, aby těžkosti nesl s námi.
 Požehnané a milosti plné svátky narození Božího Syna a a tím i radostné Vánoce ze 
srdce přeje všemu Božímu lidu zábřežského děkanátu  P. Antonín Pospíšil 

KatolICKÝ DŮM
povíDání o víneČKU pŘI CIMBálU. Ochutnávka mladých vín 
z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské 
cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. v úterý 
27. prosince v 15. hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 
100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

v Nejenom seniory zveme na pátek 30. prosince na záBavnÉ oDpoleDne s HUD-
BoU a tanCeM. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil 
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2012 při sIlvestrovsKÉ 
veselICI se skupinou F-BAND, kterou připravujeme na sobotu 31. prosince. Vstupen-
ku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodej-
ně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, tel. 739 068 248
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PODĚKOVÁNÍ. V prvních měsících roku 2011 se nám podařilo zcela za-
platit dluh, který měla hoštejnská farnost po neprávem nepřiznaných do-
tacích. Na zaplacení částky téměř 400.000 Kč se podíleli lidé z celého na-
šeho děkanátu. Děkujeme prostřednictvím FI všem dobrodincům, kte-
ří nám pomohli a vyprošujeme požehnané Vánoce i celý nový rok 2012. 
I nadále na všechny pamatujeme ve svých modlitbách.  
  Za hoštejnské farníky Mgr. Luděk Diblík
poDěKování a pŘání
Děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do života našich farností, všem, kteří 
pomáhají osobním nasazením, modlitbou nebo finančním darem. Děkuji zastupitelům 
měst a obcí, kteří s námi v minulém roce spolupracovali. 
Přeji Vám všem radost z narození Ježíše Krista a požehnání do nového roku 2012. 
 Ať s vámi zůstává Boží pokoj a dobrá vůle.         
  Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan
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lošticko          lošticko          lošticko

Pastýřský list Vánoce 2011 

Drazí bratři a sestry, 
dnes máme důvod se radovat, protože Bůh nám znovu ukazuje svůj 
zájem o nás. Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním z nás, aby nás 
vykoupil. Můžeme jásat, protože sám Bůh se postavil na naši stranu. 
On je důvodem naší naděje, On je naší jistotou.
Přeji a vyprošuji Vám, abyste vánoční blízkost Ježíše zakoušeli trvale. 
On přece slíbil, že bude mezi námi vždy, když budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho 
lásce. Pokusme se co nejčastěji o takový postoj, když se sejdeme doma v rodině, nebo 
s věřícími přáteli. I ve škole či na pracovišti snad objevíme věřícího křesťana. Najděme 
odvahu si mezi sebou říct, že chceme jeden druhého mít kvůli Ježíši tak rád, aby se On 
mohl znovu narodit v našem středu, abychom znovu mohli prožívat pravou vánoční ra-
dost z Ježíšovy blízkosti. 
 Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce zapojili do společného úsilí plněji 
prožívat svůj křest. Z více míst slyším, že stoupl počet těch, kteří požádali o svátost křtu, 
a někteří rodiče se při příležitosti křtu svých dětí teprve církevně oddali a vrátili k přijí-
mání svátostí, nebo se teprve začali připravovat na svou první zpověď a svaté přijímání. 
Objevili Boží přátelství a našli radost z Boha. Začali žít jako Boží děti. Z toho plyne úkol 
pro ostatní věřící, aby je laskavě přijali a zapojili do svého společenství.
 I dnešní oslava, kdy se radujeme z Božího zájmu o nás, z lásky Boha, který se stal 
jedním z nás, který se nám daroval, je příležitostí, abychom obnovili své rozhodnutí pro 
Boha, důstojně a velkoryse odpověděli na jeho lásku, abychom mu dali ve svém srdci 
více místa. Každý z nás má od křtu Boží život. V každém pokřtěném Bůh přebývá. Nikdy 
nejsme sami. Jen zkusme s Bohem více počítat, zkusme na něho brát více ohled, snažme 
se mu více líbit. Tak vyrosteme ve víře. Budeme vědět, komu jsme uvěřili, a budeme si 
jistí.
 Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru svých dětí, které dali pokřtít. Při křtu slí-
bili, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že je naučí milovat Boha a bližního. K tomu pa-
tří nejen přihlásit děti do náboženství, vést je k modlitbě a pravidelné účasti aspoň na 
nedělní bohoslužbě, ale také je naučit žít jako Boží přátelé. Vím, že náboženská výchova 
dětí není v dnešním prostředí lehká. Velmi důležitým předpokladem úspěšné výchovy je 
však především Váš příklad křesťanského života.
 Abych Vám usnadnil náročnou výchovu, nabízím Vašim dětem církevní školy, které 
jsme pro ně vybudovali. Vím, že je jich zatím málo a že nejsou všude. Informujte se, pro-
sím, o možnostech studia pro Vaše děti na církevních školách. Mateřské a základní mo-
hou využít jen ti, kteří je mají blízko. Ty střední mají internáty, takže je možné dojíždět i 
z větší dálky. Máme tři gymnázia, jednu střední odbornou a jednu vyšší odbornou školu. 
Učňovské školy nemáme, ale studentům státních učňovských škol v Kroměříži nabízí-
me aspoň náš internát s výchovným programem. Všechny naše školy jsou po odborné 
stránce kvalitní. Navíc nabízejí náboženskou výchovu a názorové prostředí, které pomů-
že studentům nejen získat dobré informace a v diskusích si tříbit názory, ale také se na-
učit pracovat na sobě. Spolu s učiteli se jim věnují kněží a vychovatelé a pomáhají jim 
vyrůst v křesťanské osobnosti. I v našich školách se vyskytují problémy, ale snažíme se 
je poctivě řešit, protože tito lidé mají Vaše děti rádi a záleží jim na nich. Studentům, pro 
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které by jedinou překážkou studia byla finanční otázka, se snažíme zajistit stipendium.
 Nepíši Vám o tom proto, že by školy potřebovaly reklamu, ale proto, že mi záleží na 
víře Vašich dětí a chci Vám v plnění náročného úkolu, který jste na sebe při křtu dětí 
vzali, pomoci. V tyto dny jste věnovali hodně sil přípravě dárků. Udělejme společně něco 
pro to, aby Vaše děti měly a v životě si uchovaly i nejcennější dar, dar víry.
S vatý otec vyhlásil od příštího podzimu Rok víry, aby nás povzbudil ve víře, o kterou 
je třeba stále a vytrvale usilovat, aby se upevnil náš vztah s Kristem Pánem, abychom byli 
schopni vydávat dnešnímu světu věrohodné svědectví. 
 Využijte vánoční oslavu Boha, který přišel v Ježíši Kristu mezi nás. 
Kéž tyto oslavy upevní vztah každého z Vás ke Kristu a dají Vám zakusit 
radost z Boha. Radost z Boha ať je Vaší silou!              
                                                                                    Váš arcibiskup Jan

MoHelnICKÝ BetlÉM Má paDesát let. 
V září roku 1962 byl do Mohelnice přeložen 
z Bruntálu, tehdejším státním orgánům nepohodl-
ný, děkan František Martinek.
O vánocích roku 1962 děkan František Martinek 
v mohelnickém kostele sv. Tomáše Becketa poprvé 
stavěl betlém, který byl tehdy různorodý a posklá-
daný ze tří betlémů. V Bruntále pan děkan úzce 
spolupracoval s řezbářem Josefem Nedomlelem ze 
Starého Města u Bruntálu. Ten pro bruntálský kos-

tel začal vyřezávat betlém. Po přeložení děkana Fr. Martinka do Mohelnice se oba do-
mluvili, že řezbář bude vyřezávat betlém i pro Mohelnici. A tak díky této skutečnosti zde 
v Mohelnici máme tak krásný betlém, na jehož dalším rozšiřování, po smrti pana Josefa 
Nedomlela, úspěšně pokračuje jeden ze tří řezbářových synů František. 
přístup betlému pro veřejnost:
 24. prosince (Štědrý den): po půlnoční mši svaté, která se koná ve 22 hod.
 25. – 26. 12.: 11 - 12 a 13 - 18 hod. 27. – 31. 12.: 10 - 12 a 14 - 17 hod.
 1. 1. 2012: 11 - 12 a 13 - 18 hod. 2. – 6. 1.: 10 - 12 a 14 - 16 hod   
Dále bude betlém přístupný veřejnosti až do 2. února (Hromnic) ve dnech: Úterý, čtvr-
tek a sobota: 15 - 16 hod. O nedělích po bohoslužbách, které vždy začínají v 9.30 hod. a 
pak ještě odpoledne od 14 do 17 hod. Přístup k betlému bude umožněn bočním jižním 
vchodem do kaple sv. Anny.  Pavel Nenkovský – správce mohelnického betlému

1. ledna oslaví 85 narozeniny bývalý farář v Hoštejně
a do roku 1992 děkan v Zábřeze

P. Bedřich Jagoš.
Jeho zásluhou vznikla v Zábřeze profesionální charita. 

K významnému životnímu jubileu přejeme hojnost Božího požehnání
a do dalších let vyprošujeme dostatek sil.

Farníci a zaměstnanci charity Zábřeh 
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K ÚMrtí vaClava Havla. 
 Zemřel muž, kterému náš národ vděčí za návrat 
suverenity a svobody v naší vlasti. Zemřel člověk, kte-
rý žil pro tuto zemi a její demokratický rozvoj. Rov-
něž tak vděčíme jeho postoji za to, že nikdo nemusí 
mít pocit, že za návrat svobody a demokracie zapla-
til tento národ násilím, proléváním krve a nastolením 
pomsty. Zemřel ten, který věděl, co je ztráta svobo-
dy, popírání důstojnosti člověka, co je útlak a vězení. 
Jsem přesvědčen, že všichni, napříč celou společností 
bez ohledu na politické, či náboženské přesvědčení jsme povinni mu vzdát čest a dík. 
 Činím toto prohlášení jménem České biskupské konference, jménem církve, do její-
hož společenství křtem i svátostí biřmování a přijetím Eucharistie zesnulý patřil a kte-
rá mu je také vděčna za možnost života ve svobodě a za obnovu celocírkevního života. 
Myslím, že má slova v duchu ekumény mají svou váhu pro všechny, kdo se odvolávají na 
Ježíše Krista.
 Tato slova patří mému příteli, spoluvězni. S ním podle mého soudu se končí jedna 
z nejkrásnějších etap mého života, ve které Václav a jeho statečné postoje se staly neod-
myslitelnou součástí. Věřím, že tato etapa neskončila. Při našem posledním hovoru při 
přípravě novoročního televizního programu jsme hovořili o vizích do budoucna. Usly-
šíme je na Nový Rok, který se nám tak stal „bezčasím“. Věřím, že teď přišel k němu na 
závěr adventu Ten, o kterém jsme spolu tolik hovořili. Platí slova našeho posledního se-
tkání: „Není mi dobře, ale my víme, že On JE.“ … Díky, Václave! A já vím, že mu přišel v 
ústrety. 
 Po všech námahách, strastech a bolestech odpočiň si v pokoji, který Ten, který Je, Ti 
přichystal. Requiem aeternam dona ei Domine. 
 V Praze, o čtvrté neděli adventní, 18. prosince 2011 
  + Dominik Duka OP arcibiskup pražský

DUCHovní CvIČení v exercičním domě v Kolíně v roce 2012
29. 1.– 4. 2. Ignaciánská duchovní cvičení – I. týden  P. František Lízna SJ
6. 2.–10. 2. Sblížení s Ježíšem    P. Josef Tichý SJ
15. 2.–19. 2. Duchovní obnova pro všechny   P. Vojtěch Suchý SJ
29. 2.–4. 3. Postní duchovní obnova pro všechny  P. Josef Čupr SJ
12. 3.–15. 3. Postní duchovní obnova pro všechny  P. Josef Čupr SJ
9. 3.–23. 3. Postní duchovní obnova pro všechny   P. Josef Hladiš SJ
28. 5.–2. 6. Ignaciánská duchovní cvičení  P. František Lízna SJ
9. 5.–12. 5. Duchovní obnova s Pannou Marií   P. Josef Hladiš SJ
13. 7.–19. 7. Ignaciánská duchovní cvičení pro všechny  P. Josef Čupr SJ
 Mimo tyto termíny nabízíme možnost individuálního pobytu. Ubytování v jedno-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena pobytu (včetně stravy): 500 
Kč za 1. den, 400 Kč za každý další den. Pro studenty a jiné osoby s nízkým příjmem je 
možné cenu snížit dle domluvy. 
Kontaktní adresa: Exerciční dům, Kutnohorská 26, 280 02 KOLÍN.
                              e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz, telefon: 731 182 112 
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KŘíŽeM KráŽeM po HaItI - pokračování
 Cestu do Gonaives jsme 
si docela užívali. Byla to velká 
změna ve srovnání s mou prv-
ní cestou. Místo nerovné be-
tonové cesty moderní asfalto-
vá silnice, v podstatě jako kde-
koliv u nás. Nejvíc si jí užíval 
náš nový řidič Patrik, ale stejně 
musí člověk jet opatrně, proto-
že občas se po silnici pohybu-
jí děti, dospělí se zvířaty nebo 
zvířata sama. Projížděli jsme 
přes malé vesničky, kolem rý-
žových a banánových polí. Prá-
ce na rýžových polích bez po-
třebné speciální mechanizace 
je velmi těžká a namáhavá. Lidé 
je obdělávají převážně motyka-
mi, stojí přitom částečně ve vodě a částečně v bahnité půdě. Nikde není kousek stínu, není se 
kam schovat před prudkým slunečním žárem. Musí to být podle mne také zdraví nebezpečné, 
protože bahnitá voda je v tom vedru určitě plná nejrůznějších choroboplodných zárodků a 
nikde v blízkosti čistá voda alespoň na umytí rukou. Lidé u nás často mají pocit, že v tropech 
všechno roste tak nějak samo, což je samozřejmě omyl. Zemědělství je všude na světě dřina. 
 Postupně jsme se blížili ke Gonaives, což je druhé největší město na Haiti. Žije v něm ko-
lem 300 tisíc obyvatel, ale nejsem si jistý, zda slovo „žije“ je tím nejsprávnějším výrazem. Kon-
centrace lidí i problémů je v tomto městě možná ještě mnohem horší, než v Port au Prince. 
Město samo leží v rovině, z velké části v nadmořské výšce od nuly do pěti metrů nad mořem. 
Jen malá část se rozprostírá ve větší výšce, je blíž k horám, které se hned za městem strmě zve-
dají do výšky. Proto jsme také po zemětřesení měli strach o jeho obyvatele. Kdyby totiž Go-
naives zasáhla vlna tsunami, přežil by jen málokdo a počet obětí by byl dvojnásobný. Naštěstí 
se to nestalo. Ve městě samotném to ale vypadá příšerně. Tak, jak jsme po cestě zaznamenali 
na Haitské poměry velký posun kupředu, v Gonaives jsem měl pocit, že se nezměnilo téměř 
nic. Snad jen kromě obchodů, sortimentu zboží pouličních prodavačů a „uniformovaných“ 
(červené tričko) prodavačů kreditů do mobilních telefonů. V tomto ohledu je mi Haiťanů líto. 
Nebyli a nejsou jakkoliv připraveni na agresivní způsob reklamy, které jsou vystaveni právě 
od operátorů mobilních sítí. Na jedné straně firma Digicel investuje hodně peněz do rozvoje 
infrastruktury na Haiti, což je dobré, ale často je to z peněz velmi chudých lidí, které dokáza-
li přesvědčit, že se bez mobilů nedá žít. Telefonování je sice na naše poměry velmi levné, ale 
i tak jim odčerpává peníze na základní živobytí. Často jsme si kladli otázku, na co je vlastně 
mají, když pak nemají za co koupit jídlo. S určitou nadsázkou jsme si říkali, že možná na to, 
aby si zavolali, že mají hlad. Ale takto těžko pochopitelné věci najdeme i u nás a nejvíc prá-
vě u lidí, kteří žijí na hranici životního minima. Ti jsou nejsnadnější obětí velmi promyšlené 
obchodní strategie velkých firem, ale také různých lichvářů a podvodníků. Naše společnost je 
však na to přece jenom mnohem více připravená. Lidé na Haiti naopak vůbec ne. Je to velmi 
těžké, svádí to k rychlým soudům, ale problém je spíš ve společnosti, která v tempu zdaleka 
nestačí rychlosti obchodních korporací.  Václav Keprt (pokračování příště)
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červenovodsko      červenovodsko
sbírky z neděle 18. prosince: Červená Voda 1.873; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 465; Mlýnický Dvůr 210; Písařov 637; Jakubovice 825; Dary: Písa-
řov - na opravu oltáře 13.100; Jakubovice 8.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                           P. Radek Maláč
 Do minulých Farních informací se omylem dostaly informace z loňska 
o turnaji ve stolním hokeji a setkání na faře ve čtvrtek 30.prosince v 16.00. 
Tyto akce se konat nebudou.

V pátek 30.12. jsou všichni zváni na promítání filmu Dlouhá cesta na faru v Červené Vodě, 
začátek v 18.00 (mše sv. bude už v 17.00). Po promítání možnost posezení na faře (pochutiny 
s sebou)    Požehnané svátky vánoční všem přeje P. Radek Maláč

lošticko      lošticko      lošticko

BIBlICKÉ pUtování tUreCKeM 
 Drazí přátelé, poutníci, pomalu, ale jistě se rok setkává s rokem novým a je třeba dívat se 
dopředu s nadějí. V těchto chvílích nevíme, co nám rok 2012 přinese. Nade vším je Bůh, sta-
rostlivý Otec. Jsou věci, které můžeme a máme moudře naplánovat. Dovoluji si proto, pozvat 
Vás na Biblické putování Tureckem. Poutní zájezd, který vypracovala CK Palomino nabízí ná-
vštěvu: Tekigardu, přejdeme úžinou Dardanely z Evropy do Asie, navštívíme proslulou Tro-
ju, Pergamon, Thyatiru, Smyrnu, místo mučednické smrti sv. Polykarpa, Efes, který nabízí ná-
vštěvu baziliky sv. Jana a dům Panny Marie. Osvěží nás Pamukkale se svými terasy a jezírky s 
minerální vodou. Otevře se před námi Hierapolis – místo mučednické smrti sv. Filipa, apoš-
tola. Pátý den nás čeká Laodikea a Filadelfia a Sardy. Následovat bude město Bursa, Nicea. Zá-
věr bude patřit Istanbulu s Hagia Sofia – chrám Boží Moudrosti, jeden ze sedmi divů světa.
 a zde jsou pro zájemce nejdůležitější informace: Termín: 27. 04. – 04. 05. 2012
Cena: 16. 900 Kč + vstupy v rámci programu 100 EUR. Výklad biblických míst: P. ThLic Marek 
Kozák, děkan hlučínský. Duchovní doprovod: P. Mgr. Pavel Kavec CM, kaplan loštický. Dopra-
va: letecky PRAHA – ISTANBUL. Ubytování: 7x v *** hotelu s polopenzí
Transfer po Turecku: luxusní klimatizovaný bus. Pojištění: komplexní. Cestovní doklady: plat-
ný cestovní pas (Turecko není členem EU). Denně zajištěna mše svatá. zájemci ať se přihlásí 

do 31. ledna 2012 na adrese: P. Pavel 
Kavec, Moravičanská 22, 789 83 LOŠ-
TICE tel. 583 445 043, mobil : + 420 
723 723 728, e-mail: kavec@rps.cz
Na uvedenou adresu je třeba nahlá-
sit Vaše jméno a adresu. CK Palomino 
Vám poštou pošle přihlášku. Po při-
hlášení je třeba zaplatit zálohu 10. 000 
Kč do 10. 02. 2012. Doplatek 6. 900 Kč 
pak prosíme uhradit do 15. 03. 2012. 
Děkuji za Vaší přízeň, těším se na spo-
lupráci a společenství s Vámi a vypro-
šuji Vám i Vaším drahým do nového 
roku Boží požehnání!  

P. Pavel Kavec CM, moderátor poutě
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postřelmovsko      postřelmovsko

Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn

vánoČní BoHoslUŽBY: 
26.12. - Postřelmov 9.30, Lesnice 9.30, Sudkov 11.00 hodin. 
31.12. - Postřelmov 16.00, Lesnice 16.00 hodin. 
1.1. - Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hodin.

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

sbírka z neděle 11. a 18. prosince: Mohelnice 4.148 a 4316 ; Úsov 2.441 a 737; Studená 
Loučka 270 a 240 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

 Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 
2012. P. Petr Šimara

farnosti spravované z  tatenice

sbírka z neděle 18. prosince: Lubník 620; Tatenice; Hoštejn 1.500; Kosov 850 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Jaroslav Přibyl

V sobotu 7. ledna v 15 hod. se v Lubníku v kostele sv. Petra a Pavla již potřetí uskuteční 
tŘíKrálovÝ KonCert. Účinkuje Chrámový sbor u sv. Václava v Lanškrouně.

novoroČní BoHoslUŽBY 1. 1.2012: Lubník 7.45; Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30 
hod.; Kosov ???; Koruna 12.30 hod. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se v průběhu uplynulého roku 2011 dokázali ote-
vřít, zapojit a pomoci jakýmkoliv způsobem modlitbou, prací či finančně ve 
farnostech a službě druhým lidem. Odměnou kéž je Vám pravá radost, pokoj, 
láska a Boží blízkost, jež Vám nic a nikdo nevezme. Přeji požehnaný celý nad-
cházející rok 2012.                                                               P. Jaroslav Přibyl

štítecko      štítecko      štítecko

sbírka z neděle 18. prosince: Štíty 2.320; Cotkytle 620 ; Horní Studénky . 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

Přijměte pozvání na dnes již tradiční tříkrálový ples, který 
se koná 7.1.2012 ve 20.00 v sokolovně v Horních Studénkách. 
K tanci i poslechu Vám bude hrát skupina Menhet a v průběhu 
večera na Vás čeká zajímavý program. Na setkání s Vámi se těší 
farní společenství mládeže.

 Přeji všem farníkům radost z Kristova narozen a hoj-
nost Božího požehnání v roce 2012.      P. Stanislav Suchánek
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sbírky z neděle 18. prosince: Zábřeh 9.030; Jedlí 1.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.790 ; 
Zvole 2.890 Kč. DARY: Zábřeh – na kapli v Ráječku 300; na farnost 4.000; na Haiti 1.200; na 
likvidaci lepry 200. Z Rovensk na Haiti 1.500 a ze sbírek v Rovensku na Haiti 5.000 Kč. 
Zvole – na kostel ve Zvoli 2.000; na Haiti 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

traDIČní novoroČní sBírKa. Výtěžek sbírky z neděle 1. led-
na bude opakovaně určen na opravu a rekonstrukci kostela sv. Bar-
bory v Zábřeze a na výrobu a restaurování mobiliáře kostela. Pomoz-
te nám dokončit náš záměr.  S křesťanským „ Pán Bůh zaplať“ 
 P. František Eliáš děkan a farář zábřežské farnosti, 
Dr. Alois Frank, Josef Klimek za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh

poDěKování a pŘání z CHarItY. Na sklonku roku 2011 chci vyjádřit 
vděčnost každému, kdo se na práci Charity osobně podílel. Zaměstnancům 
za celoroční poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskytnutou 
podporu a zázemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše prá-
ce byla nemyslitelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit 
– propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám finance či cha-
ritativní dílo provázejí modlitbou. Děkuji za Vaši ochotu pomáhat i volbu dělat to naším 
prostřednictvím.
 Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních 
svátků, každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2012, vše dobré a pevné 
zdraví.   Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům 
za účast na orelských akcích a za pomoc při jejich organizová-
ní. Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 
přejeme všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Výbor Spolku Metoděj 
děkuje všem členům a 
spolupracovníkům za 
účinnou pomoc a spo-
lupráci v letošním roce a do roku 2012 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a pokoje.  
  Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel KD 

Všem dárcům peněžitých i květinových darů, určených na výzdo-
bu kapličky Panny Marie Lurdské vyslovujeme upřímné Pán Bůh 
zaplať. Děkujeme také všem za peněžité dary, určené na likvidaci 
lepry. 
Zároveň přejeme milostiplné prožití svátků vánočních a ochranu 
Panny Marie po celý příští rok.          Marie Janů a Marie Zíková

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
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