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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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

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

ŽALM 28,11 pán dá požehnání a pokoj svému lidu
1: Iz 55,1-11                                      2:  1 Jan 5,1-9                                     Ev: Mk 1,6b-11
Ordinárium: latinské č. 509             příště Olejníkovo č. 502 

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 němž jsem si zalíbil.“
Vstupní antifona
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svátkY A pAMátkY tÝDne
pátek  13. ledna - sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Pocházel z Galie. Jako mladík se připojil k Honorátovi, který prý byl jeho příbuzným a po-
máhal mu společně s Lupusem a Euchériem dobudovat Lérinský klášter na jednom z men-
ších ostrovů Jižní Francie. Klášter proslul jako středisko modlitby a vzdělanosti. Hilarius 
jako mnich přijal i kněžské svěcení a v roce 429 asi jako třicetiletý nastoupil na biskupský 
stolec v Arles. Byl energický a velmi horlivě spravoval svou diecézi po 20 let. Napsal také do-
dnes zachovaný životopis sv. Honoráta. Po jeho smrti papež Lev Veliký, s nímž byl i v něja-
kém sporu pro překročení pravomoci, se o něm zmiňoval jako o muži „svaté paměti“.

FARnOst MALetÍn. Tuto neděli 8. ledna poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Male-
tíně. Mše svatá bude slavena ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

pOZvánÍ nA MŠI svAtOu s biskupem Mons. pavlem posádem
 V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a 
přátel CA AWER TOUR s.r.o. bude i letos slavena 
v kostele sv. bartoloměje v Zábřehu v pondělí 16. 1. 
2012 v 16.00 hod. mše svatá, na kterou vás všech-
ny tímto srdečně zveme. Mši svatou bude již tradičně celebrovat Mons. Pavel Posád, po-
mocný - světící biskup českobudějovický a prezident Charity ČR.  
  Za AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu srdečně zve Lenka Hamplová

Katecheté se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 12. ledna od 19 hod. 
 P. František Dostál 

Česká křesŤAnská AkADeMIe přIpRAvuJe. „Smrtí dílo nekončí. 
Jezuité z České provincie v Mexiku 17. a 18. století.“ – přednášku Doc. PhDr. 
Oldřicha Kašpara, CSc., která bude v úterý 24. ledna v 18.00 hod. v Katolic-
kém domě. 

ZAČátek pLesOvÉ seZÓnY
Místní organizace KDU-ČSL Zábřeh a Mladí křesťanští demokraté Vás srdečně zvou na 
OkResnÍ LIDOvÝ pLes, který proběhne v pátek 20. ledna 2012 ve 20.00 hod. v Ka-

tolickém domě v Zábřeze. K poslechu i tanci hra-
je TRIANGL. Předtančení, tombola. Vstupné 110,- 
(v ceně místenka, šatna a malé občerstvení). Před-
prodej: TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, Zábřeh, tel. 
739 068 248.

Dětský maškarní karneval proběhne v sobotu 21. ledna 2012 od 
14.00 v Katolickém domě. Vstupné dobrovolné, bohatý program pro 
děti.

* * *
římskokatolická farnost Svébohov pořádá v sobotu 21. ledna v míst-
ním obecním domě XII. spOLeČenskÝ pLes. Začátek ve 20 hod., 
vstupné 50 Kč. Hraje skupina Triangl, připravená bude bohatá tom-
bola a tradiční domácí kuchyně. 
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křÍŽeM kRáŽeM pO HAItI (pokračování)
 Večer jsme seděli v jídelně a střídala se témata vážná i 
méně vážná. Sestřičky mají velký smysl pro humor. Tvrdily, 
že Gonaives je hlavní město komárů na celém světě. Já jsem 
byl na tuto alternativu připravený. Měl jsem zbraně che-
mické (spreje), ale v Port au Prince jsem se vybavil i zbraní 
elektrickou. Koupil jsem si takovou raketu, trochu vypadala 
jako tenisová, ale místo klasického výpletu v ní byly tři růz-
ně husté kovové sítě. Dá se nabít elektřinou a komáři, pří-
padně jiný obtížný hmyz se tímto způsobem zabíjí přímo 
v letu. Ale v okamžiku, kdy se setmělo a rozsvítilo, pochopil 
jsem, že to nebude jen tak. Komáři na nás útočili po stov-
kách, přestože v oknech i dveřích byly sítě. Dokázali využít 
každou skulinu. Smažil jsem je v podstatě nepřetržitě. Sest-
řičky byly mojí pomůckou nadšené a okamžitě ji vyzkoušely. 
bylo komické vidět je, jak se ohání a mlátí komáry v letu hlava nehlava. 
 Stejně - než jsem se dostal do postele pod moskytiéru (a hodně jsem spěchal), byl jsem 
od komárů kompletně poštípaný – asi pomsta za padlé kamarády. Když jsem si posvítil na 
síť z vnitřní strany, bylo jich na ní odhadem několik set. Několik stovek hladových krvežíz-
nivých predátorů, kteří trpělivě čekají na svoji příležitost – třeba až dám ve spánku ruku 
k moskytiéře. V ten okamžik se stáváte potravou a součástí potravinového řetězce. Usínal 
jsem s modlitbou za všechny doma, přátele, známé, spolupracovníky i za všechny, kterým 
se společně snažíme pomáhat. Těšil jsem se na druhý den, na děti ve škole a prohlídku are-
álu nové školy.  
 Ráno jsme rychle posnídali, protože nás čekal hodně náročný program. Měli jsme se 
osobně setkat s více než stovkou dětí a každému dítěti pořídit několik fotografií pro naše 
potřeby a pro jejich sponzory v ČR. 
 Předtím jsme se ale vydali na prohlídku areálu školy. Na haitské poměry běžný stan-
dard, ale jen na první pohled. Od počátku jsme viděli, že zde vládne trochu jiný duch a po-
řádek. S každým krokem a zodpovězenou otázkou rostl můj respekt vůči práci sestřiček.
 Pět set nejchudších dětí, které by jinak neměly téměř žádnou naději na vzdělání a lepší 
život se zde učí, mají oblečení, mají jídlo a základní zdravotnickou péči. 
 S prohlídkou jsme se ale nezdržovali příliš dlouho. Hned jsme ve spolupráci se sestřič-
kami začali organizovat setkání s dětmi a fotografování. To, co jsme absolvovali doposud, 
to byla vlastně jen chabá rozcvička proti tomu, co nás čekalo tento čtvrtek a pátek. Fotili 
jsme postupně po třídách. Nejdříve jsme se vždycky setkali s celou třídou, předali dopi-
sy a dárky a posbírali dopisy a obrázky od dětí. Následně jsme po jednom fotili každé dítě 
zařazené do programu adopce. Museli jsme postupovat velmi systematicky a přesně, aby-
chom potom mohli přiřadit odpovídající jména k fotografiím. Ten den bylo opravdu ob-
rovské horko a dusno. Skoro celý den jsme strávili na sluníčku a byli jsme úplně vyřízení. 
Nestačili jsme doplňovat vodu. Museli jsme navíc hodně spěchat, protože děti chodí do 

školy v cyklech. Jedna část se učí dopoledne a druhá odpoledne, pro-
tože škola je malá a tříd není tolik, aby se tam všechny děti najednou 
vešly. Proto jsme fotili jak dopoledne, tak celé odpoledne. K večeru 
jsme už opravdu nemohli, a to nám naši „mladí staří známí“ vydatně 
pomáhali. Václav Keprt (pokračování příště)

Margaret Michael, sestra před-
stavená 
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uČÍCÍ se CÍRkev- JAnOvO evAnGeLIuM s odkazem Jan 1,1-18
Slovo evangelium je řeckého původu -eu angelion - 
dobrá, radostná zpráva - radostné poselství o příchodu 
království božího, o vykupitelském díle Ježíše Krista a 
také o jeho učení, jak je hlásali apoštolé a jejich učední-
ci. Církví byla uznána za kanonická čtyři evangelia: Ma-
toušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo.
Podle starokřesťanské tradice je autorem čtvrtého 
evangelia jeden ze dvanácti, apoštol Jan Zebedeus, kte-
rý v evangeliu vystupuje jako „jiný učedník“ (18,15n 
;20,3n -8); „učedník, kterého miloval Ježíš“ (13,23; 
19,26; 21,7, 20). 
Jan - apoštol a evangelista - byl synem Zebedea a Salo-
me z betsaidy. Nejdříve byl učeníkem Jana Křtitele, a byl 
povolán Ježíšem za apoštola spolu s bratrem Jakubem 
starším (Mat 4,21). Patřil se sv. Petrem a svým bratrem 
Jakubem k nejdůvěrnějším Kristovým učedníkům. byl 

svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění na hoře Tábor i Ježíšových úzkos-
tí v Getsemanské zahradě. Jako jediný z apoštolů na Velký pátek zůstal s Pannou Marií 
na Kalvárii pod Ježíšovým křížem. Tam mu umírající Kristus svěřil do opatrování svou 
matku Marii (Jan 19,26 - 27). S ní pak žil v Efesu.
 Po seslání Ducha svatého kázal evangelium v Malé Asii, později žil a působil v Efesu. 
Za Domitiánova pronásledování křesťanů, byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos, 
kde sepsal knihu Zjevení – Apokalypsu, knihu obsahující hluboká tajemství o stavu a 
budoucích osudech církve. Zemřel v Efesu kolem roku 100. Tam také ke konci 1. století 
napsal své evangelium. Napsal také tři epištoly, ve kterých vyzdvihuje nutnost víry, blí-
ženské lásky a zbožnosti.
 Svatý Jan měl také své nepřátele, kteří dokonce usilovali o jeho život. Podle křesťan-
ské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem, čímž zbavil jed jeho 
účinnosti a tak si zachránil život. Žehnání vína v den jeho svátku – 27. prosince.
 Až do svého vysokého stáří zdůrazňoval Jan ve svých promluvách: „ Synáčkové, mi-
lujte se vespolek.“ A když se ho ptali, proč stále opakuje právě toto – odpověděl: „To je 
hlavní přikázání Páně, a toto-li naplníte, dosti jest.“ 
 Vedle vyprávění o životě a působení Ježíše Krista, které jsou společné všem evan-
gelistům, přináší Jan zvláštní „janovskou“ tradici, která má svůj původ v tom, že Ježíš v 
nejdůvěrnějším kruhu svých učedníků (např. v kapitole 13- 17) mluvil o mnoha téma-
tech zjevení jiným způsobem. Zatímco synoptikové - Matouš, Marek, Lukáš - halí Ježí-
šovo synovství boží závojem podivuhodné zdrženlivosti a nutí čtenáře, aby na základě 
Ježíšových slov a skutků tímto závojem pronikli a rozpoznali, kdo Ježíš je, ukazuje čtvrtý 
evangelista Ježíše jako boha, který kráčí touto zemí, jako naděje plné Slovo (Logos 1,1-
3), jako Jednorozený, který věčně žije na srdci Otcově (1,18) ve vzájemném vztahu lásky 
Otce a Syna ( 3,35; 5,20 +17,24). Synova bytostná jednota a jeho sepětí s Otcem nebylo 
oslabeno, když se pro nás lidi a pro naši spásu vtělil a stal člověkem, když se „Slovo stalo 
tělem“ (1,14). Kristovo boží synovství probleskuje i ve chvílích jeho utrpení (18,6; 36n), 
i s kříže udílí rozkazy svým věrným, kteří je uposlechnou (19,26n). Ježíšovo: „Já a Otec 
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jedno jsme“ (10,30) a Tomášovo: „ Pán můj a bůh můj.“ (20,28) jsou vrcholné výpovědi 
Janova evangelia o Ježíši.
 Cíl a určení Janova evangelia vystupuje zřetelně jak v rozvrhu, tak ve volbě látky 
i v líčení samém. Evangelista chce podat přesvědčivý důkaz o tom, že Ježíš je boží Syn 
(Jan 20,30-31). 
 K tomu jako vedlejší cíl přistupuje boj proti nevěřícímu židovstvu a proti heretickým 
představám, které se obracejí proti pravému lidství vtěleného Syna božího. řeč Janova 
evangelia je povznesená, téměř liturgická, spojená se zdánlivou prostotou.
 Ukazuje se také, že Janovo evangelium, které bylo dlouho bráno jako čistě teologická 
skladba, se dnes podivuhodně obhajuje i historicky. Zeměpisné údaje jsou v něm uve-
deny nejpřesněji, stejně jako židovské myšlení a způsob života Židů té doby. Dokonce si 
někteří myslí, že je evangeliem nejstarším. Ovšem celá tradice říká, že vzniklo koncem 
prvního století. Nicméně je to evangelium, které vzešlo z přesných znalostí a které není 
jen ztělesněním teologického pohledu, odděleného od dějinného podkladu (kardinál Jo-
sef Ratzinger) 
 Svatý Jan zvěstuje světu svým evangeliem velký obrat způsobený v dějinách vzkří-
šeným Pánem. A na potvrzení této pravdy dodává na závěr svého díla: „Tyto věci jsem 
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn boží a s vírou abyste měli život (věčný) 
v jeho jménu.“ (Jan 20,31).  P. Antonín Pospíšil 

stAtIstIkY ZA ROk 2011 ve FARnOsteCH spRAvOvAnÝCH Ze ZáBřeHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2010

v roce 2011 bylo 32 (37) nově pokřtěných: v Zábřeze 24 (28), v Jed-
lí 4 (1), ve Svébohově 2 (2) v Maletíně 0 (5), v Klášterci 2 (0), ve Zvo-
li 0 (1)

věrnost si slíbilo manželských 12 (6) párů: v Zábřeze 
8 (5), v Jedlí 0 (0), ve Svébohově 3 (1) v Maletíně 0 (0), 
v Klášterci 1 (0), ve Zvoli 0 (0)

 na věčnost jsme vyprovodili 70 (78) bratří a sester: v Zábřeze 41 (44), 
v Jedlí 9 (11), ve Svébohově 7 (9) v Klášterci 4 (3), v Maletíně 0 (3), ve Zvoli 9 (8)

OHLAsY
kOnCeRtnÍ pROveDenÍ RYBOvY MŠe vánOČnÍ. Již tradiční vá-
noční koncert – Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" 
Jakuba Jana Ryby (1765-1815) – zazněl v chrámu sv. bartoloměje v Záře-
ze o Slavnosti Narození Páně. Koncert se v podání rozšířeného chrámo-
vého sboru Zábřeh uskutečnil v režii farnosti Zábřeh za finanční podpory 
Města Zábřeh.                                                                                        Red. 

pODěkOvánÍ. Za všechny klienty a pacienty zábřežské interny děkujeme P. Petru Ši-
marovi a bratru Lvovi za odsloužené mše svaté na interních odděleních v době vánoč-
ní. Pacienti s vděčností vzpomínají na duchovní prožitek z narození Spasitele i na radost 
z koled, které si společně zazpívali.                                   Marcela Killarová
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červenovodsko     červenovodsko

-  sbírky ze slavnosti narození páně: 24.12 – 25.12: Červená Voda 3.868 + 2.315; Do-
mov důchodců sv. Zdislavy 135; Mlýnický Dvůr 440; Písařov 2.348 + 773; Jakubovice 588 
+ 782; Janoušov 660.
-  sbírky z 1. ledna 2012: Červená Voda 2.388; Domov důchodců sv. Zdislavy 240; Písa-
řov 1.069; Jakubovice 1.088; Dary: Červená Voda 4.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  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 pře-
dem u paní Dany Ruprechtové – mobil 737 610 889. 

lošticko          lošticko          lošticko

Betlém je všude
 Po skončení 2. světové války často hráli drama pod názvem 
„Venku přede dveřmi“ od německého spisovatele Wolfganga bor-
cherta (1921-1947): „Venku, přede dveřmi města Betléma se narodil 
Boží Syn. Venku před městem Jerusalémem stál jeho kříž. Přišel Boží 
Syn, kterého očekával svět, ale mnoha lidem se zdá, že přišel vetřelec, ci-
zinec. Proto se ho chtěl zbavit Herodes, který povraždil betlémské chlap-
ce. Proto musel zemřít jáhen Štěpán, kterého vánoční liturgie klade k 
jesličkám Mesiáše. Proto umírají „Štěpánové“ doteď.”
 Ježíš navzdory nepřízni mnohých, stojí i dnes u dveří lidských 
srdcí. Klepe v podobě lidí, se kterými prožíváme svůj každodenní 
život, se kterými se setkáváme ve škole, obchodě, na ulici... Z tohoto 
pohledu je betlém všude. Otevřeme bránu svého srdce a pusťme boha do tepla našeho srd-
ce. Kéž není letos Kristus vystrkán na periferii našeho zájmu. Vánoční stromečky opadaly a 
skončí na skládce. Figurky z betlémů poputují do krabic na poličku. Kéž nám do dalších dnů 
zůstane jádro Vánočního tajemství: „Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka, to přišlo na 
svět. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Ale všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími 
dětmi.“ ( Jn 1,9-12) Mnoho štěstí na cestě Světla Vám všem vyprošují loštičtí pastýři 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
sbírka z 24., 25., 26. prosince a z neděle 1. ledna: Mohelnice 5.896, 6.038, 5.752, 6.085; Úsov 
1.257, 2.546, 1.381, 1.370; Studená Loučka -, 724, 314 a 630 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara

I v letošním roce pokračuje činnost Mateřského centra Ovečka. scházíme se každý čtvr-
tek na faře v Mohelnici od 9 - 11.30 hod.
 Program a ostatní informace se můžete dozvědět na našich internetových stránkách: 
http://www.oveckamohelnice.estranky.cz/. Těšíme se i na nové maminky a jejich děti. 
  Za MC Ovečka Andrea Nevrlá
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farnosti spravované z  tatenice

sbírka z neděle 1. ledna: Lubník 630; Tatenice 1.140; Hoštejn 1.700 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

 štítecko            štítecko            štítecko

sbírka z neděle 1.ledna: Štíty 2.240; Cotkytle 1.090; Horní Studénky 1.000 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

MOns. JOseF HRDLIČkA BIskup OLOMOuCkÝ
A tItuLáRnÍ BIskup tHunuDRuMskÝ

OsLAvÍ 19. LeDnA 70 ROkŮ svÉHO ŽIvOtA. 
Děkujeme pánu Bohu za dar jeho života, víry a kněžství. 

vyprošujeme Boží požehnání a pevné zdraví do dalších plodných let. 

Narodil se 19. ledna 1942 ve Velkých Opatovicích nedaleko Jevíčka. 
Maturoval v roce 1959 a poté pracoval jako pomocný dělník Adamov-
ských strojíren v rodném městě. Pro své náboženské přesvědčení totiž 
nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu. Na Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu do Litoměřic mohl nastoupit až v roce 1967 
a ve studiu pokračoval i poté, co fakulta přesídlila do Olomouce.
Kněžské svěcení přijal 1. července 1972 a během následujících let pů-
sobil v duchovní správě farností Moravská Ostrava, Hoštejn, Hynči-
na, Maletín a Mírov, byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná 
a Vysoká.

 Dne 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem thunudrumským a pomocným 
biskupem olomouckým. biskupské svěcení přijal – společně s dalším nově jmenovaným po-
mocným biskupem a současným arcibiskupem Janem Graubnerem – dne 7. dubna 1990 a za 
své biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos („Nazval jsem vás přáte-
li“, Jan 15,15).
 Je děkanem metropolitní kapituly při katedrále sv. Václava, na Arcibiskupství olomouc-
kém působí jako biskupský vikář pro pastoraci a v rámci České biskupské konference zasedá 
v Komisi pro liturgii a zastává funkci předsedy Rady pro kulturu a památky.  Red. 

Další ročník Aliančního týdne modliteb 2012 se bude konat v termí-
nu 8. - 15. ledna 2012 a jeho mottem je „Být jiného ducha“. 
*  V rámci Aliančního týdne modliteb se bude v neděli 8. 1. v 17 hodin 
konat modlitební setkání křesťanů v Katolickém domě v Zábřeze, které 
pořádá Apoštolská církev.

 Od středy 18. ledna do středy 25. ledna se uskuteční tradiční týden modliteb za 
jednotu křesťanů. Tématem letošního modlitebního týdne je výrok sva-
tého Pavla: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše 
Krista.“
*  Týden modliteb za jednotu křesťanů začneme s kněžími děkanátu 
společnou mší svatou ve středu 18. ledna v 9.40 hod.      P. František Eliáš
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sbírky z neděle 1. ledna: Zábřeh (na kostel sv. barbory) 20.820; Jedlí 4.300; Svébohov 
2.150; Klášterec 1.260; Zvole 4.520 Kč; Rovensko – ze sbírek na opravy 10.000 Kč. DARY: 
Zábřeh – na Haiti 2.000; Svébohov na střechu kostela 5.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

penÍZe nA kOsteL sv. BARBORY. 
*  Na kostel sv. barbory jste v prosinci darovali do kasičky v kostele sv. 
bartoloměje 4.100 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať. 
                                Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
*  Na dobrovolném vstupném 26. prosince – při zpívání vánočních koled 
bylo vybráno 6.469 Kč a při novoročním koncertu jste na opravu kostela 
věnovali částku 10.334 Kč. Všem štědrým dárcům Pán bůh zaplať.                                  
                                                                  Za občanské sdružení Josef Klimek 

CHARItA ZáBřeH
veČeře pRO LIDI OsAMěLÉ A BeZ DOMOvA

V úterý 20.12.2011 uspořádala Charita Zá-
břeh v prostorách dobrovolnického centra 
již podruhé posezení u štědrovečerní večeře 
pro lidi bez přístřeší, osamělé a ty, kteří nemají možnost 
se sejít s rodinami a oslavit tak nejkrásnější čas v roce 
– Vánoce. Posezení zahájil ředitel Charity Jiří Karger a 
všech 22 zúčastněných pozdravil také starosta Zábřeha 
František John. byl pozván také P. Lev Eliáš, který pokr-
my požehnal. Podávalo se tradiční vánoční jídlo – rybí 
polévka, bramborový salát a smažená ryba a nechybělo 
ani ovoce a vánoční cukroví. Všichni zúčastnění si na-
konec odnesli i malou výslužku.

 „tekeReL A pODpORIneL“ – pomoc a podpora
 Společnou večeří ve středu 21. 12. 2011 bylo završeno půlroční setkávání Romů zapoje-
ných do projektu „Tekerel a podporinel“ - pomoc a podpora. Jeho cílem bylo zlepšení sociál-
ní úrovně Romů nabídkou dobrovolnických činností a cyklem vzdělávacích setkání. Romové 
ze Zábřežska, Mohelnicka a Štítecka se zapojili do pracovních aktivit dobrovolnického centra. 
V přednáškách pracovnice Občanské poradny Charity získávali základní povědomí o řízení 
rodinných financí, finanční gramotnosti a o dluhové problematice. Svůj vztah k romské ko-
munitě a životní příběh vyprávěl ve Vyšehorkách P. Lízna a zde také společně slavili romskou 
mši svatou. Jedno ze setkání bylo o romských tradicích a zvyklostech, kde si také všichni spo-
lečně připravili tradiční romské jídlo GOJA - „bramborovou klobásu“. Posledním setkáním 
bylo povídání o Adventu s P. Dostálem. Charitou realizovaný a aktuálně končící projekt byl 
spolufinancován Olomouckým krajem v rámci programu „Podpora aktivit zaměřených na 
sociální začleňování 2011“.
 Zároveň za organizátory děkujeme všem za pomoc - materiální - v podobě dodaných 
surovin na obě štědrovečerní posezení, poskytnutý finanční příspěvek, ale také za podporu 
modlitbou. Za Dobrovolnické centrum Ludmila Macáková
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