F

1. 1. 2012
Ročník XIX., číslo 1
slavnost matky boží,
panny marie
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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

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii
za Matku Spasitele lidského pokolení;
dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života,
stále se za nás u něho přimlouvá.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Bože, buď milostiv a žehnej nám!

ŽALM 67
1: Nm 6,22-27
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Gal 4,4-7
příště latinské č. 509

Prosíme tě, Bože,
provázej nás v tomto
novém roce svou pomocí
a posiluj nás
svátostným pokrmem,
ať pod ochranou Panny Marie,
Matky tvého Syna
i matky nás všech,
celým svým životem
směřujeme k tobě.

Modlitba po přijímání
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Ev: Lk 2,16-21

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 – „Začněme rok dobrým skutkem“

V období kolem svátku Tří králů (6. ledna) vyjdou do
ulic našich měst a vesnic skupinky malých koledníků. Jsou
to zástupci Charity, kteří navštěvují naše domovy při již třinácté Tříkrálové sbírce. Sbírka proběhne ve dnech 2.-10. ledna 2012- kdy přesně, záleží na dohodě členů skupinky. Každá skupinka prochází přidělenou trasou, kde prosí o příspěvek do zapečetěné sbírkové pokladničky. Navštíveným domovům přináší požehnání symbolizované nápisem C+M+B,
psaníčko s kadidlem a bílé zlato – dutinku baleného cukříku. „Charitní“ krále poznáte
podle logem označené pokladničky zapečetěné městským úřadem Zábřeh. Každý vedoucí skupinky se na požádání legitimuje průkazkou, která je pověřením k provádění
sbírky. Koledníci budou mít zavěšeny na krku keramické medaile vyrobené v dílně denního centra Oáza.
Loňský výtěžek sbírky překonal všechna očekávání, vysbíralo se totiž 1.159.430 Kč.
Z této částky bylo 90 tis. Kč určeno na přímou pomoc potřebným (např. příspěvek na nákup léků, potravin, pořízení brýlí, nákup kotle na tuhá paliva, jízdné na pohřeb, jednorázová pomoc s nájmem – prevence vystěhování rodiny, úhrada hospitalizace, ...), 20 tis. Kč
již tradičně putovalo na podporu Poradny pro ženy a dívky (pomoc stávajícím i teprve
budoucím matkám v tísni), 16 tis. Kč na podporu rodinného centra (obrana tradičních
rodinných hodnot, společenství, výchova a tolerance, přednášková činnost). Částkou necelých116 tis. Kč byla podpořena zahraniční humanitární a rozvojová pomoc (péče o dětské sirotky na Ukrajině a v Mongolsku, výstavba ovčí farmy pro ukrajinskou Charitu, projekt Adopce na dálku na Haiti, …). Největší podíl sbírky – 536 tis. Kč - však zábřežská
Charita použije v roce 2012 na rekonstrukci havarijního stavu střechy Charitního domu
sv. Barbory, kde je prohnutý štít a trámoví napadeno červotočem. Vestavbou podkroví
vznikne nové zázemí pro služby a také úspora v tom, že Charita nebude muset pronajímat
externí prostory.
Při svém putování musí Tři králové občas překonávat různá úskalí- zavřené dveře,
odmítnutí, urážky. Děkujeme proto vám všem, kteří je přijmete s vlídností a svým příspěvkem do pokladničky se zároveň přihlásíte k pomoci, kterou Charita v našem regionu zajišťuje. Pokud někdo návštěvu králů propásne, může se do sbírky zapojit prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777, převodem na
účet, případně může příspěvek donést do recepce Charity, kde bude zapečetěná pokladnička k dispozici až do 11. ledna.
Novinkou letošní sbírky bude způsob oznámení oficiálních výsledků. Stane se tak
15.1. v zábřežském Kině Retro při společném setkání koledníků, které bude doprovázet
promítání filmu Pan Popper a jeho tučňáci.
Sbírku doprovodí v neděli 8.1.2012 v 18 hod Tříkrálový koncert v Městském divadle
Brno, kde mimo jiných vystoupí Hradišťan, Václav Neckář a No Name. Koncert můžeme sledovat v přímém přenosu České televize na programu ČT1. Během přenosu bude
představeno několik projektů, které Charita ze sbírky podporuje.
Na závěr připojujeme výzvu pro všechny tvořivé – literární, výtvarnou, fotografickou
formou můžete ztvárnit tématiku Tříkrálové sbírky, koledování, navštívení Betléma. Svá
dílka doručte do 31.1.2012 na Charitu Zábřeh a soutěžte o pěkné ceny.
Jana Skalická
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KOSTEL SV. BARBORY VČERA DNES A ZÍTRA
Práce na celkové opravě a rekonstrukci kostela byly
před několika dny završeny kolaudačním řízením a již
nyní probíhají další přípravné kroky k pokračování oprav.
Byly zpracovány podklady pro žádost o dotační prostředky z vypsaného grantu Olomouckého kraje. S potenciálními dodavateli probíhají poptávková výběrová jednání na další dokončovací práce, které nás čekají v příštím
roce a kterými bychom měli dokončit naše pětileté úsilí o záchranu, zachování této nejstarší památky v Zábřeze a navrácení kostela sv. Barbory liturgickým potřebám a
k dalšímu využití. Máme vypracovány restaurátorské návrhy, potřebnou výkresovou dokumentaci a nezbytná povolení od orgánů státního památkového dozoru. Můžeme
tedy začít a pokračovat.
Z restaurátorských prací zbývá dokončit restaurování dvou obrazů z původních bočních
oltářů. Jedná se o obraz Nanebevzetí Panny Marie a Stigmatizaci sv. Františka. Obrazy mají
popraskané a zšedlé olejové malby, poškozené a červotočem napadené dřevořezy.
Restaurátorskou práci provede ateliér paní Trizuljakové a celkové náklady jsou v nabídce
ve výši 185 tisíc korun.
Mobiliář pro vybavení bohoslužebného prostoru zahrnující obětní stůl, ambon a sedes je
dokumentačně připraven panem Ing. Indrou z olomouckého arcibiskupství a předběžné náklady na výrobu se podle nabídek pohybují v rozmezí od 103 do 120 tisíc korun.
Další velkou položku pro vybavení kostela mobiliářem jsou lavice. I zde je připraven architektonický návrh, který předpokládá výrobu čtyř bloků lavic po šesti řadách, které by měly
zajistit 120 míst pro sezení. Lavice by měly být vyrobeny z dubového masivu a realizační cena
z nabídek se pohybuje v rozmezí od 550 tis do 800 tisíc korun.
Součástí lavic je elektrické vytápění infratopidly, umístěnými pod lavicemi (podobně je
tomu v Olomouci na dómu, případně v některých místních kostelech). Náklady na instalaci
topení jsou rozpočtovány ve výši 145 tisíc korun.
Pro novou sakristii je potřeba vyrobit, podle návrhu pana Ing. Indry, kredencialní nábytkovou sestavu. Podařilo se zajistit a máme příslib od majitele zábřežské firmy HEVOS, že dodávka ve výši asi 120 tisíc korun bude realizována formou sponzorského daru.
Zbývá udělat osvětlení hlavní lodi a připravit kostel na opětovné vysvěcení, které bychom
chtěli po dohodě s otcem Františkem a olomouckým arcibiskupem Janem připravit na svátek
sv. Barbory na 4. 12. 2012.
Jak vidíte, zbývá udělat ještě pořádný kus práce a hlavně zajistit finanční prostředky.
V letošním roce bylo proinvestováno téměř 1.200 000 Kč, na příští rok je a bude potřeba min. stejné částky při čemž dotační prostředky ze státních institucí je možné získat pouze
na restaurování obrazů. Věříme, že se podaří sehnat ještě některé další významné sponzory,
se kterými jednáme. Spoléháme také na Vaši štědrost a na to, že se s pomocí Boží podaří toto
velké dílo dokončit.
Děkujeme touto cestou všem, kdo nám pomáhají finančně, za jejich štědrost. Děkujeme
všem, kteří nám pomáhají prací svých vlastních rukou, děkujeme za pomoc radou a za přízeň,
bez které bychom toto dílo nemohli uskutečnit. Upřímné Pán Bůh zaplať.
Přejeme požehnané Vánoce plné Boží milosti a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Za občanské sdružení Dr. Alois Frank a Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV- BUĎ SVĚTLEM DRUHÝM...! S odkazem: Luk 2,16-21

Nový občanský rok patří liturgicky do okruhu svátků
vánočních, které jsou zcela proniknuty světlem svící, žárovek i žároviček, ale i světla duchovního z liturgických textů
a tradičních zvyků. I adventní věnec světlem svých čtyř svící
nese poselství Božího světla, které nám připomíná Ježíšova
slova: „Já jsem světlo světa.“
Světlo je symbolem pravdy. Světlem v pravém slovy
smyslu je Ježíš Kristus. On je pravda sama!
Místo narození Božího Syna, které Boží andělé v jasu
oznámili pastýřům, označuje dnes v betlémské jeskyni
hvězda.
Svit hvězdy vybídl mudrce z východu k cestě za novorozeným židovským králem a dovedl je k místu, kde se mu mohli poklonit.
Když Ježíš dospěl v hlasatele Božího, prozářil celou svou osobu a celé své jednání světlem pravdy. Dal nám tak příklad a povzbuzení. Žádný z nás nebude zářit jako slunce, ale
v temnotách dnešní doby stačí, když budeme jako hvězdička vyzařovat kolem sebe světlo
pravdy o životě. Zkusme být takovou malou „polárkou“ na noční obloze, která byla jistým
vodítkem námořníkům, jejich jedinou záchranou v bouři, udávající směr k cíli. Zkusme být
světýlkem v rodině – rodiče dětem, děti svým spolužákům, sousedům, přátelům! Být světlem druhým, nemocným, starým, osamělým, v těžkostech života. Světýlkem, které ukazuje,
že má cenu chodit do kostela, dbát o věčnou spásu a ve všech těžkých životních okolnostech
se „držet Boha“.
Je milé, když se obnovují a rozšiřují dávné adventní zvyky. Při rorátech neseme v průvodu hořící svíce, které pak položíme před obětní stůl, jako bychom tím chtěli říci: „Bože
dej, abych i já byl světlem a svítil aspoň jako toto světýlko.“
K Vánocům pak už neodmyslitelně patří Betlémské světlo. Několik dní před narozením
Páně je poutníci z Betléma dopraví až k nám. U místa narození Ježíše, v kapli označené zlatou hvězdou stojí veliká svíce. Jeden z poutníků – loni to byl desetiletý chlapec, zapálí od ní
svou svíci, odevzdá ji vedoucímu delegace, aby byla dopravena letecky do Vídně. Tam už na
ni čekají skauti, také z Česka, kteří rozváží toto světlo do svých vlastí. Loni putovalo už po
pětadvacáté světlo z Betléma do třiceti zemí Evropy. A proč tento zvyk? Ježíš je zdrojem světla pravdy a zdrojem pokoje. Už andělé na nivách betlémských zpívali při jeho narození:
„Sláva Bohu – pokoj lidem!“Kdyby dbal svět Kristova evangelia, žil by v pokoji. A čeho
více je nám potřeba než právě světla pravdy a vzájemného bratrství. A proč vůbec malý, desetiletý chlapec Štěpánek Ivatovič dostal ten čestný úkol zapálit betlémské světlo? Tento chlapec
navštěvuje církevní školu a podle jeho učitelů je příkladné dítě. Pilně se učí, pomáhá druhým,
můžeme říci – je světlem pro druhé, světlem pravdy v konkrétní situaci. Loni jsem byl svědkem při televizní debatě, která jinak málokdy potěší, že jeden z hostů měl odvahu říci o člověku, nepřímo zapleteném do diskutované aféry: „Znám ho léta, je to muž čestný a upřímný
katolík.“ Není to krásné moci s upřímností takto veřejně ohodnotit člověka?
Panna Maria, pod jejíž ochranou vstupujeme do nového roku 2012, je tou „ženou oděnou sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.“ (Zjev
12,1). Je jitřenkou blížící se naší spásy. Pán se narodil, abychom my byli spaseni. Prožití této
veliké pravdy je mým blahopřáním všem čtenářům děkanátních FI do nového roku.
P. Antonín Pospíšil
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI

(pokračování)

Setkání se sestřičkami bylo velmi milé a srdečné. Přivítaly nás čtyři indické „maminy,“ sestry Margaret Michael (představená komunity), Rita Mary,
Rosa Tigga a Balandina Hansda. Já jsem je viděl poprvé, ale měl jsem pocit, jako kdybychom se znali už dávno. Byl jsem na začátku trochu zaskočený,
protože sestra Margaret mi hodně připomínala moji
zemřelou maminku. Ten pocit byl opravdu hodně zvláštní. Ihned nás zvaly k občerstvení po cestě
a rovněž jsme měli možnost se umýt, což je vždycky velmi příjemné. Já jsem měl trochu obavu, vzhledem ke svému jazykovému handicapu, že budu bydlet nedaleko na biskupství, ale nakonec to sestřičky vyřešily tak, že jsem dostal pokoj dole v přízemí
a Irenu vzaly nahoru do poschodí k sobě. Byl jsem
rád. V pokoji jsem měl postel s moskytiérou, stůl a židli, měl jsem tam dokonce i umyvadlo
(sice ne s pitnou vodou) - prostě dokonalý luxus.
Po krátkém občerstvení jsme si začali se sestřičkami povídat o škole a jejich práci a můj
respekt vůči nim rostl doslova s každou minutou. Provozují školu pro více než 500 dětí z těch
nejchudších a nejzoufalejších poměrů. Na Haiti se musí všechno platit, protože stát školství
nedotuje. Tyto děti také platí, ale jenom 100 gurdů za rok (asi padesát našich korun). Ta platba je opravdu jen symbolická, ale je nesmírně důležitá. Učí je tomu, že nic není zdarma a na
všem se musejí podílet. Pro rozpočet školy na straně příjmů to ale neznamená v podstatě vůbec nic. Veškerý provoz, platy učitelů, jídlo pro děti, učebnice, nutnou lékařskou péči a tisíc
dalších drobností, na to všechno sestřičky shánějí peníze doslova po celém světě. Přitom nám
vyprávěly i o tom, jak na tom děti jsou. Některé vůbec nejsou z Gonaives, mnoho z nich tam
bydlí u svých známých nebo příbuzných, ale hodně z nich si musí svoje bydlení docela tvrdě odpracovat. A některé z nich nedostávají ani jídlo, mají jenom to, které dostanou ve škole.
U nás si takovou situaci ani nedovedeme představit a tady jsme na to narazili jako na tvrdou
realitu. O to víc si každý musí vážit takových lidí, jako jsou právě sestřičky v Gonaives. Hned
nám bylo jasné, že se budeme snažit udělat cokoliv, abychom jim jakkoliv pomohli. Jejich práce je natolik přesvědčivá, že člověk ani nemá jinou možnost.
Ten den nás ale čekalo ještě jedno velmi pěkné setkání, a to s chlapci, které jsem poznal při
naší první cestě, Samuelem, Dieubonem a Wilsonem, kteří věděli, že má přijet Irena ještě s někým. Nevěděli ale do poslední chvíle, že toho „někoho“ znají osobně a že jsem to já. Samuela
navíc podporuje na studiích naše rodina, takže to setkání mělo být o to víc osobní. Přišli na čas
domluvený s Irenou a velmi srdečně se s ní přivítali. Přivítání bylo navíc o to srdečnější, že obě
strany, Irena i kluci jsou lidé v plném rozpuku svého mládí. To se to vítá! Měl jsem možnost sledovat je z povzdálí. Já jsem stál mezi dveřmi a teprve potom si mne všimli. Byl to pro ně dokonalý šok. Slyšel jsem jen: „ Oh God, Vaclav, is it posible? No, no, it is imposible, oh God!“ (Bože,
Václav, je to možné? Ne, to není možné, ó Bože). Okamžitě se ke mně rozběhli a setkání bylo
hodně dojemné. Musím říct, že jsem měl slzy v očích, protože jsem to nečekal. Když jsem minule odjížděl, nevěděl jsem, jestli se někdy vrátím. Pořád na mne sahali a přesvědčovali se, že
je nešálí smysly a že je to pravda. Málem jsem je ale nepoznal. Z kluků jsou dnes mladí chlapi,
všichni větší než já. No, byl to i pro mne hodně silný zážitek. Po přivítání a krátkém rozhovoru
jsme se dohodli, že se uvidíme zítra a rozloučili jsme se.
Václav Keprt (pokračování příště)
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červenovodsko
-

červenovodsko

Mše svatá v pátek 6. ledna: Jakubovice 15.00, Písařov 16.00, Červená Voda 18.00

- Setkání těch, kdo se připravují na přijetí svátostí se uskuteční v pátek 6.ledna v 19.30
na faře v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

FARNOST LEŠTINA. Místní organizace KDU-ČSL Leština pořádá v sobotu 14. ledna
2012 v prostorách kulturního domu v Leštině tradiční „Společenský ples“. Zahájení je ve
20 hod. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Postylion. V průběhu plesu vystoupí
Taneční škola Olympia Šumperk. Vstupné 60 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. Vstupenky
možno zajistit předem u paní Dany Ruprechtové – mobil 737 610 889.

lošticko

lošticko

lošticko

600 let od narození sv. Jany z Arku, zachránkyně Francie

Joanna d´ Arc se narodila 6. ledna 1412 v severní Francii ve
vesnici Domrémy. Už od 13 let slýchala hlasy, které ji vyzývaly
ke splnění zvláštního poslání. Její krajina tehdy prožívala období strachu. Vládní vojsko prohrálo bitvu u Azincourt v roku
1415 a anglická vojska postupně obsazovala Francii. V únoru
1429 se Jana vydává na cestu do Voucouleurs, kde se zdržoval
korunní princ Karel VII. Zde byla podrobena výslechu. Když
doktoři univerzity Janu zkoušeli, položili ji taky tyto otázky:
“Chce-li Bůh osvobodit Francii, proč tou neudělá svou vůlí?”
Jana odvětila: “Protože svou vůli uskutečňuje skrze lidi. Neumím číst ani psát, tak proč maříme čas, když Francie trpí?”
Po mnoha zkouškách se děvče obléká do zbroje a staví se na
čelo zdecimované armády. 8. května 1429 osvobozuje Orleans.
Tehdy řekla: “Moji rytíři bojují, ale vítězství dává Bůh!”
17. července 1429 je Francie svědkem korunovace prince Karla VII. za krále Francie.
„Teď je Boží vůle splněna,” dodala v remešské katedrále Jana.
Situace se vskutku změnila. Po nerozhodnosti krále byla Jana zajeta u Compiégne
a vězněna Angličany. Obvinili ji z bludařství a čarodějnictví. Král zaneprázdněn vojenskými záležitostmi se o osud panny nestaral. V odvolání k papeži ji nevyhověli. Zemřela v plamenech hranice na Starém tržišti v Rouen 30. května 1431 v 19 letech. Proces rehabilitace
byl obnoven a dne 7. července 1456 prohlášen za zmanipulovaný a zrušen. Jana z Arku byla
blahořečena 18. dubna 1909. Papež Benedikt XV. ji svatořečil 16. května 1920.
K zamyšlení poslouží slova sv. Jany: “Proč marníme čas, když “svět” tak trpí??” Inu, vážení a milí! Je tu čas roku 2012. Jeho stránky jsou dnes ještě málo popsány. Co na ně napíšeme svým životem? Pamatujme na slova sv. Jany: “Bůh svou vůli uskutečňuje skrze lidi.”
Přeji na prahu nového roku nám všem: DOBROU VŮLI PRO BOŽÍ VŮLI! ( klikněte jsi
na You tube: OMD – Maid of Orleans 1982)
P. Pavel a spolubratři P. Lubomír, P. Miroslav a fr. Josef
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

MOHELNICKÝ BETLÉM MÁ PADESÁT LET.

V září roku 1962 byl do Mohelnice přeložen z Bruntálu, tehdejším státním orgánům nepohodlný, děkan František Martinek.
O vánocích roku 1962 děkan František Martinek v mohelnickém kostele sv. Tomáše Becketa
poprvé stavěl betlém, který byl tehdy různorodý a poskládaný ze tří betlémů. V Bruntále pan
děkan úzce spolupracoval s řezbářem Josefem Nedomlelem ze Starého Města u Bruntálu. Ten
pro bruntálský kostel začal vyřezávat betlém. Po přeložení děkana Fr. Martinka do Mohelnice
se oba domluvili, 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 k 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, čtvrtek
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

farnosti spravované z tatenice
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

štítecko

štítecko

štítecko

Příští sobotu 7. 1. 2012 ve 20 hod. se koná v sokolovně v Horních Studénkách Farní
Tříkrálový ples. Příjměte tedy co nejsrdečnější pozvání od pořadatelů, mládeže z Horních Studének a Štítů. V průběhu večera na Vás čeká zajímavý program s neméně zajímavou tombolou. Na setkání s Vámi se těší farní společenství mládeže.
		
Více informací:http://www.trikralovyples.mijo.cz/
v v v
Pátek 6. ledna: Svátek Zjevení Páně, řecky Epifaneia či theofaneia (tj. Boží zjevení), lidově zvaný "Tří králů", je na Východě původním svátkem Kristova narození. Svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Pod epifanií se v antice rozumělo jak viditelné zjevení božstva, tak i slavnostní příjezd panovníka,
uctívaného jako božstvo, do měst jeho říše.
Matouš 2,1-2: „Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma,
řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu
jeho na východu slunce a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu.....
„Matouš 2,11: „všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho
a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary,
zlato a kadidlo a mirhu.
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE NEJSOU UVEDENY, PROTOŽE FARNÍ INFORMACE
BYLY VYTIŠTĚNY V PŘEDSTINU.
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ SBÍRKA. Výtěžek sbírky z této neděle 1.
ledna bude určen na opravu a rekonstrukci kostela sv. Barbory v Zábřeze a na výrobu a restaurování mobiliáře kostela.Pomozte 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
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 Hlochová – soprán, Karel Hampl – housle. Začátek v 15 hod.
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 1. l edna poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
ZPOVÍDÁNÍ o prvním pátku 6. ledna 2012 v kostele sv. Bartoloměje od 16.30 hod.
		
P. František Eliáš
KOCLÍŘOV 7. LEDNA 2012. O první sobotě nového roku 2012 se můžete za obvyklých
podmínek zúčastnit poutě do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30, hlaste se na čísle 583
414 512 nebo 723 805 427.
Marie Korgerová
Děkuji představitelům církve, neziskovým organizacím i jednotlivcům
za spolupráci v uplynulém roce, přínos pro společnost v oblasti kulturní
i sociální, materiální i duchovní a přeji pokoj a dobro v roce 2012.
RNDr. František John, starosta města Zábřeh
Děkujeme vám, naši milí duchovní otcové,
že nás každý den znovu vedete ke Kristu. Že nás učíte naslouchat Jeho slovům
a vnímat Jeho lásku.
Vyprošujeme a přejeme Vám hodně sil pro náročnou kněžskou službu.
Ať vás Bůh provází svým požehnáním v dalších dnech nového roku.
Vděční zábřežští farníci
Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, podporu a trpělivost,
které nám věnovali v uplynulém roce.
Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům.
V neposlední řadě také Marušce Badalové za grafický doprovod k úvodníku,
stejně jako našim kurýrům, bez nichž by se neobešla doprava výtisků FI
z tiskárny do Zábřeha, i těm, kteří se podílejí na distribuci FI do farností.
Bůh žehnej Vaší práci pro druhé! Ať Váš nový rok provází zdraví a radost!
redakce
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