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6. 1. 2013
Ročník XX., číslo 1
slavnost zjevení 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

Žalm 72 Budou se ti,
1. Iz 60, 1-6
Ordinárium: Latinské 509

Hospodine, klanět všechny národy
2. Ef 3, 2-3a. 5-6
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Mt 2, 1-12

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna;
doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu. Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky
věků.

Hle - hvězda,
kterou viděli na východě,
šla před nimi,
až se zastavila nad místem,
kde bylo dítě.
Jakmile uviděli hvězdu,
zaradovali se
nevýslovnou radostí.
Mt 2,11

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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ZTRACENA V AFRICE ANEB KARIBU BURUNDI

Zábřežská kulturní a Česká křesťanská akademie vás zvou v ÚTERÝ 15. LEDNA v 17.00
do kina RETRO na audiovizuální pořad ELIŠKY MARADOVÉ o práci a životě ve středoafrickém státu Burundi aneb povídání o devíti měsících prostoupených dobrodružstvím.
„Povídání o tom, jak jsem se v Africe ztratila, abych se v ní znovu narodila a zamilovala
si ji. Nemůžete zachránit Afriku od chudoby,
to nejde, je součástí Afriky, zrodila se v ní. Ale
ta chudoba je provokující, nutí se bít, nutí lidi
vycházet ze sebe sama ven, nutí komunikovat,
nutí být člověkem.“ Akce je součástí Welzlování 2013 – festivalu cestovatelů, dobrodruhů a
recesistů. Vstupné dobrovolné bude věnováno
na projekt založení knihovny ve vesnici Buraniro. (www.facebook.com/kniznicaburaniro).

Zřízení knihovny pro širokou veřejnost
v Buraniru, province Kayanza,
Burundi, Afrika
Cíl: Dát těm, kteří chtějí, možnost se vzdělávat.
Motto: Lidem, kteří nic nevědí a v nic nevěří, se lépe vládne.
Jsem už pár měsíců v Africe, Burundi, zvykla jsem si na chudobu a stále ještě obdivuji ty místní, co si s ní HRDĚ podávají ruku a svou chudobou mě obohacují. Samozřejmě,
každý den potkávám i tisíce žebrajících dlaní, které nežádají právem a je těžké neodvrátit
od nich tvář a nehněvat se.
Mám vystudované evropské školy a nikdy jsem se nemusela moc snažit o to, aby mi
vzdělání bylo umožněno. Jednou mi jeden muž povídal, že jsem měla obrovské štěstí, že
jsem dostala velkou šanci…moc jsem tomu tehdy nerozuměla, o čem mluví, teď už pomalu
začínám…
Projekt Knihomol nám vzniká a vznikal pod rukama a v srdci postupně. Na základě žádostí studentů, kteří za námi chodili s prosbami o slovníky, jsme začali pátrat po tajemství
burundských škol a systému vzdělávání se a zjistili jsme, že žáci se od první třídy učí 4 jazykům, což je pro ně nadlidským výkonem, o jehož uchopení a zdolání se tito malí afričtí
studenti, přicházející do školních lavic po ranní práci na polích a za zvuku bubnů, statečně
snaží.
Nicméně v počtu sto žáků na jednoho učitele a se dvěma až třemi učebnicemi na třídu
se snaha proměňuje v tak trochu komické memorování textů v cizích jazycích. To proto nás
studenti žádali o slovníky, aby alespoň porozuměli tomu, co jim je předkládáno.
Nemůžeme změnit systém vzdělávání v Burundi, jedno ale změnit můžeme: můžeme
jim dát šanci na získávání informací.
Dejme jim tu šanci, dejme jim naději, že to dokáží, že dokáží sami vyjít z chudoby a hladu…a vzdělání je cestou…
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Od místní Burundské farnosti jsme k dispozici dostali rozsáhlou budovu s tichými zahradami, jež si ale žádá nevyhnutelnou rekonstrukci. Vzhledem k výpadkům elektrické
sítě, kdy je elektřina a světlo dostupné jen zřídka, jsme se rozhodli instalovat tam solární
panely. Studentům totiž nechybí jen knihy, ale i židle, stoly a světlo.:))) Burundi leží na rovníku a stmívá se tam cca v 18 hod., a to celoročně…Po té už bez světla, při součastné ceně
svíček, moc nenačtete a nenastudujete…
Knihovna se bude skládat ze dvou studoven k prezenční četbě a jednoho výpůjčního
protokolu. Knihy jsou v Burundi velmi drahé a někdy se i ty, jež jsou předepsány Burundskou vládou pro vzdělání, jen obtížně shání na místních tržištích (kde mimo jiné najdete
snad úplně všechno včetně zimních bund a lyží, které nejsou výjimkou! Afrika je kouzelná
svými paradoxy).
Naším cílem je zabezpečit do knihovny knihy, podle kterých se žáci, hlavně studenti
středních škol učí, sehnat slovníky - výkladové, cizojazyčné a beletrii ve francouzštině, angličtině nebo kirundi…
Pomůžete-li nám, budeme rádi a bude to náš společný projekt.
O autorství nestojíme, zodpovědnost přebíráme, o radost se podělíme, dobré rady oceníme, o kritice popřemýšlíme a otázky zodpovíme…
	Jak nám můžete pomoci: finančním darem malým i velkým.
* Darem do kasičky vánoční sbírky ve farním kostele v Zábřeze nebo ve Zvoli či příspěvkem předaným při přednášce o Burundi nebo bankovním převodem na účet:
255909697/0300
* Knihami francouzskými, anglickými, hledáme hlavně slovníky výkladové a naučné,
ale i učebnice francouzštiny, či jakékoli jiné učebnice, jež jsou ale psány ve francouzštině.
Dále pak beletrií a naučnými knihami - opět ve francouzštině nebo v angličtině. Tyto knihy prosím, přineste buď na přednášku do Kina Retro, jež se bude konat 15. 1. 2013 v 17.00
nebo je ponechte v budově fary v Zábřeze, kde si je vyzvedneme. Sbírka potrvá do 20. 1.
2013, pak se do Burundi znovu vracím.
* 	Jakýmkoli dobrým nápadem, třeba i elektronickou čtečkou knih, kterou jste možná
dostali pod stromečkem navíc...
Zajímá-li Vás náš projekt, více se o něm dozvíte na internetové adrese: www.knihomol.
svetakus.cz, nebo na našich Fb stránkách: www.facebook.com/kniznicaburaniro či prostřednictvím mailu na adresu: maradova.eliska@gmail.com.
	Budu se velmi, velmi těšit, že se s Vámi setkám v Kině Retro při povídání o devíti měsících strávených s lidmi, kteří mi život velmi, velmi proměnili tím, že jej projasnili a provoněli svým pohledem na život a způsobem žití…
S úctou Eliška Maradová

PLESOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ

KDU-ČSL a MKD si Vás dovolují srdečně pozvat na Okresní lidový ples, který se uskuteční
v Katolickém domě v Zábřeze v pátek dne 18. ledna 2013 ve 20.00 hodin. K poslechu i tanci
hraje kapela UsB. Vystoupení tanečnic, tombola. Předprodej vstupenek
v recepci Charity Zábřeh. Cena 100 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a
šatna. Všechny děti zveme na dětský maškarní ples, který se uskuteční v
Katolickém domě v Zábřeze v sobotu 19. ledna 2013 ve 14.00 hodin. Bohatý program pro děti. Vstupné dobrovolné.
RNDr. František John
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – CESTY K VÍŘE

(Mat 2,1 - 12 KKC 144- 152)
Jsou chvíle, okolnosti a události v životě člověka, kdy jej Bůh
osloví, a to nejrůznějšími způsoby. Ten, kdo chce věřit, potřebuje mít „chápavé srdce“ (l. Kral 3,9). V každém setkání dvou lidí,
v každém hlubokém zážitku v přírodě, v každé zdánlivé náhodě,
v každé výzvě i v každém trápení se ukrývá Boží výzva. A Bůh k
nám promlouvá ještě zřetelněji svým slovem vepsaným v Písmu
svatém nebo hlasem našeho svědomí. Obrací se na nás, jako na
své přátele. Proto bychom mu také měli jako přátelé odpovídat a
věřit mu, dát mu naprostou důvěru, neustále se učit, jak mu lépe
rozumět, a bez výhrad přijímat jeho vůli. Při tom musíme dát
za pravdu Karlu Rahnerovi: „Věřit znamená po celý život snášet
Boží nepochopitelnost“, neboť Bůh a jeho činnost přesahuje náš rozum, je tajemstvím, ale
vždy nakonec k našemu dobru - časnému a hlavně věčnému. V Písmu svatém je mnoho
vzorů, svědků poslušnosti a víry. Zvláště pak dva: Abrahám, otec všech věřících a Panna
Maria.
List Židům při oslavné chvále víry předků zvláště zdůrazňuje Abrahámovu víru:
„Protože ABRAHÁM věřil, uposlechl Boží výzvy, vystěhoval se do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde.“ (Žid 11,8) Věřil, a proto
žil v zaslíbené zemi jako cizinec a poutník. Také Sára, jeho manželka, věřila, a proto mohla počít syna, který jí byl zaslíben. A konečně Abrahám věřil, že se na něm Boží sliby vyplní, i když šel obětovat svého jediného syna. Abrahám tak uskutečňuje definici víry, jak
ji podává list Židům: „Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které
nevidíme.“ (Žid 11,1) „Abrahám v Boha uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.“
(Řím 4,3) Díky této víře se Abrahám stal „otcem“ všech, kdo věří. (Řím 4,11.18)
Starý zákon přináší hojná svědectví takové víry. List Židům chválí příkladnou víru
předků, kteří kvůli ní „došli uznání.“ (Žid 11,2.39) Nicméně „Bůh nám přichystal něco lepšího“; milost víry v jeho Syna Ježíše, „od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.“
(Žid 11,40; 12,2).
PANNA MARIA naplňuje poslušnost víry ještě mnohem dokonaleji. Maria s vírou přijala zvěstování anděla a příslib, který jí oznámil archanděl Gabriel, když věřila, že „u Boha
není nic nemožného“ (Luk 1,37) a tím, že dala svůj souhlas: „Jsem služebnice Páně, ať se mi
stane podle tvého slova.“ (Luk 1,38) Alžběta ji pak pozdravila takto: „Blahoslavená, která
jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“ (Luk 1,45) Pro tuto víru ji budou oslavovat všechna pokolení. Mariina víra během celého jejího života až do poslední zkoušky,
kdy Ježíš, její Syn, zemřel na kříži, nikdy nezakolísala. Maria nepřestávala věřit, že se „splní“ Boží slovo. Proto církev v Marii uctívá nejčistší uskutečnění víry.
Křesťanská víra je především OSOBNÍ PŘILNUTÍ člověka k Bohu; a zároveň neodlučitelně je také svobodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil. Je dobré a správné
naprosto se svěřit Bohu a bezvýhradně věřit tomu, co říká. Bylo by lehkomyslné a klamné
mít takovou víru v nějakého tvora. Pro křesťana je víra v Boha neoddělitelně spojena s vírou v toho, kterého Bůh poslal, „v jeho milovaného SYNA“, v němž se mu zalíbilo (Mk 1,11)
a o němž nám Bůh řekl, abychom ho poslouchali. Sám Pán řekl svým učedníkům: „Věříte v
Boha, věřte i ve mně.“ (Jan 14,l) Můžeme věřit v Ježíše Krista, protože on sám je Bůh, Slovo
které se stalo tělem: „Boha nikdo nikdy neviděl... Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí
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Otcově, ten o něm podal zprávu.“ (Jan 1,18). Protože „viděl Otce“ (Jan 6,46) jen on ho zná
a může to zjevit.
Nelze věřit v Ježíše Krista, jestliže člověk nemá podíl na jeho Duchu. Právě DUCH
SVATÝ zjevuje lidem kdo je Ježíš. Vždyť jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo
říci: „Ježíš je Pán.“(l Kor 12,3) „Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží...Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží.“ (l Kor 2,10.1) Jen Bůh úplně poznává Boha. Věříme v Ducha svatého, protože je Bůh.
Závěrem shrnutí. „Víra je ze své podstaty přijetím pravdy, kterou náš rozum nedokáže obsáhnout; přijetím prostým a bezpodmínečným, na způsob svědectví.“ (Bl. John Henry Newman) a svatý Tomáš Akvinský k tomu dodává: „Nikdy bych nevěřil, kdybych nebyl
poznal, že věřit je rozumné.“ A tak církev nepřestává vyznávat svou víru v jediného Boha:
OTCE, SYNA a Ducha SVATÉHO.
P. Antonín Pospíšil

PODĚKOVÁNÍ. Děkuji bratru Lvovi a P. Pawlu Zaczykovi, za mše svaté odsloužené v době vánoční na interním oddělení v Zábřeze. Pacienti byli vděční za duchovní prožitek, který jim zpřítomnil radostnou zprávu o narození Spasitele. 		
		
Marcela Killarová
JAK SE CHOPIT ŽIVOTA? Krtek, kocour a skřivan se jednou pustili do povídání o tom,
jak by bylo možné co nejlépe poznat život.
Krtek říkal: „Já hrabu, a tak se dostávám k samotným kořenům skutečnosti.“
Kocour pověděl: „Já pozorně sleduji všechno kolem sebe, a když přijde správná chvíle,
rychle se vymrštím a skočím!“
Skřivan se přidal a říká: „Já si létám ve výškách a pozoruji, jak se svět otáčí.“
A tu všichni uslyšeli radostný zpěv – byl to slavík. „Copak děláš ty?“ ptali se ho.
„Já? Jsem prostě spokojený se svým životem.“
K zamyšlení: Jaký smysl má žít třeba desítky let a přitom si nechat život proklouznout mezi
prsty? Život je třeba chytit „za pačesy“ a těšit se z něho.
Přeji Vám všem i sám sobě, aby se nám letošní rok s Boží pomocí pod ochranou Panny
Marie zdál tak chutný, že se do něj co nejdříve zakousneme!!
P. Pavel Kavec, CM

SNÁŠEJTE SE A NAVZÁJEM SI ODPOUŠTĚJTE,
MÁ-LI KDO NĚCO PROTI DRUHÉMU. Kol 3,13

Snášet se a odpouštět si...? Možná nás napadne: kdyby byli bližní jiní, bylo by to snášení
snadné. Nebo: kdyby byli jiní aspoň ti nejbližší, na kterých mi nejvíc záleží. Ale ONI jsou
„takoví“. Každý jsme ale „nějaký“ a rozhodně nejsme pro každého a vždy ideální.
Nekonečné přemítání o tom, jak by se měl druhý změnit, v podstatě nikdy k ničemu nevede, leda později ke konfliktu.
Naopak poněkud nepříjemné přemýšlení o tom, jak jsem já sám někdy těžko snesitelný,
může můj vztah k druhým poněkud nadlehčit. Vždyť oni snášejí mne a dokonce mi i odpouštějí.
Mám tedy o důvod více snášet je a také jim odpouštět. Je to svízelné a nejde to hned a
vždy.
Přesto: „Někdy“ je nekonečně více než „nikdy“.
Každý úspěch ve snášení druhých a v odpouštění nás může posílit v poznání, že to
jde a v odhodlání: ZKUSIT TO ZASE.
Aleš Opatrný www. vira.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z období Vánoc: neděle 23. 12. 2012: Domov důchodců sv. Zdislavy 365, Mlýnický
Dvůr 150, Červená Voda 2844, Písařov 770, Jakubovice 690 Kč. Půlnoční 24. 12.: Jakubovice 903, Písařov 2662, Červená Voda 4011 Kč. 25. 12.: Mlýnický Dvůr 270, Červená Voda
2016. 26.12: Jakubovice 618, Červená Voda 1634, Písařov 945 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

POZVÁNKA. V rámci roku víry Vás srdečně zveme na cyklus přednášek pod názvem PUTOVÁNÍ S VÍROU. Každou druhou sobotu měsíce se budeme zamýšlet nad jedním článkem Apoštolského vyznání víry. První setkání proběhne v sobotu 12. ledna 2013 v rodinném prostředí Na Sirkárně (Loštice, Jevíčská ul. v 16.00 hod.)
Přednášku „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země“ moderuje P. Pavel Kavec,CM, kaplan loštický.

postřelmovsko postřelmovsko
SPOLEČENSKÝ PLES. Místní organizace KDU-ČSL Leština zve na společenský ples, který se koná v sokolovně v Leštině v sobotu 12. ledna 2013. Začátek plesu je ve 20 hod.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Postylion. V průběhu plesu vystoupí estrádní
skupina VEŠ.
JUNÁCKÝ PLES. Junáci z Lesnice zvou na tradiční ples, který se koná v sobotu 12. ledna
2013 ve 20 hod. v kulturním domě v Lesnici. K tanci a poslechu hraje skupina Větrník.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z 1. ledna: Štíty 2.200; Cotkytle 940 ; Horní Studénky 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Jako každý rok, i letošní rok, se bude konat Farní TŘÍKRÁLOVÝ PLES
V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Na ples jste všichni srdečně zváni.
K příjemné zábavě i poslechu Vám bude hrát hudební skupina Triangl a
v průběhu večera Vás bude bavit zajímavý program, který je připraven.
Na setkání s Vámi se budeme těšit 12. 1. 2013 ve 20.00 hod. v sokolovně v Horních Studénkách. Pokud byste chtěli přispět nějakým drobným
dárkem do naší tříkrálové tomboly, je možné se domluvit s P. Stanislavem Suchánkem po mši svaté.
Farní společenství mládeže

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 30. prosince: Tatenice 830; Hoštejn 1.200; Lubník 1.170; Kosov 1.150 Kč
KONCERT V LUBNÍKU
V neděli 6. ledna jste srdečně zváni do farního kostela v Lubníku na již tradiční Tříkrálový koncert Smíšeného pěveckého sboru při kostele sv. Václava
v Lanškrouně. Začátek v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 23., 24., 25. a 26. prosince: Mohelnice 4.310, 4.203, 5.654, 3.211; Úsov 871, 1.231,
898, 696; Studená Loučka 300, - , 600, 440 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* Ve středu 9. ledna 2013 po mši svaté v 17.45 hod. se na faře koná setkání lektorů nad
Písmem.

Historie mohelnických jesliček – vznik mohelnického Betléma

pokračování
Zápisy P. Františka v Pamětní knize z roků:
1969 - „Vánoce byly navštíveny nadprůměrně.
O ´půlnoční´ v 21.30 hod. jsme poznali, co je plný
chrám, především mládeže. Betlém byl přitažlivý a
nový kousek, Bouzov od Josefa Nedomlela za Starého Města od Bruntálu, na sebe upozornil.“
1973 - betlém byl doplněn řezbou pana Josefa Nedomlela ze St. Města, elektrifikován mladým
nadšencem Pavlem Nenkovským. Ještě na Vánoce
roku 1988 navštívil řezbář se svou manželkou mohelnický betlém a domlouval zde další řezbářskou
práci, a to na skupince pohybujících se muzikantů.
Tyto plány již však nemohly být realizovány, protože dne 21. května roku 1990 řezbář a kolář pan Josef Nedomlel, v nedožitých 81 letech umírá. Zůstalo však po něm opravdu mimořádné a vzácné dílo!
	Betlém bývá postaven ve farním chrámu v kapli sv. Anny na podiu o ploše 6 x 7 metrů,
v plasticky vytvořené krajině pokryté mechem se stromky a keři. Cesty jsou vysypané pilinami. Je zde umístěno 16 budov, 46 oveček a 24 figur od 15 do 22 cm (nejsou započítány
postavičky vyřezané panem Nedomlelem mladším od roku 2003). Díky různým mechanismům jsou některé části pohyblivé: vodní mlýn, pes obíhající ovečky, na kopci větrný mlýn
a pod ním dvě patra pohybujících se darovníků, pod nimi kopající horníci s vozíky odvážejícími uhlí. Budovy betléma mají vnitřní osvětlení. Pozadí betléma tvoří asi 25 kusů čtyřmetrových smrků.
Na rodinnou tradici vyřezávání betlémů úspěšně navázal syn Josefa Nedomlela,
František Nedomlel, který do mohelnického betlému od roku 2003 vyřezal několik děl
s pohybujícími se figurkami: pět hrajících muzikantů, bavící se chasníky řezající dřevo,
chasníky u rumpálu, tři páry tančících dětí, selský chlév, funkční zvoničku se zvoníkem
a vnučkou s kočičkou v náručí.
Stavbě betléma věnuje jeho správce pan Pavel Nenkovský celý advent. Sestavení vyžaduje mnoho trpělivosti a umu. Odměnou všem, jsou však jistě rozzářené oči návštěvníků,
zejména dětí, které hojně přicházejí k betlému .
Bartoš H.
MOHELNICKÝ BETLÉM JE PŘÍSTUPNÝ do 6. ledna včetně:
ve svátky a neděle 11 – 12 hod. a 13 – 18 hod.; ve všední dny 10 – 12 hod.a 14 – 17 hod.
Od 8. ledna až do Hromnic 2. února: neděle 10.45 – 11.30 a 14 – 17 hod.
úterý, čtvrtek, sobota 15 – 16 hod.
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Novoroční sbírka: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 20.370; Jedlí 2.800; Svébohov 2.900;
Klášterec 1.330; Zvole 4.490; Maletín 1.240 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000, Jedlí – na Proglas 1.000, na TV NOE 1.000,
na opravu kostela 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci prosinci věnovali do kasičky ve farním kostele 3.400 Kč.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 9. ledna 2013 od 9 hod. do 16
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn
služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš
STATISTIKY ZA ROK 2012 VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2011
V roce 2012 bylo 50 (32) nově pokřtěných: v Zábřeze 39 (24), v Jedlí 1 (4), ve Svébohově 1 (2) v Maletíně 1 (0), v Klášterci 1 (2), ve Zvoli 7 (0)
Věrnost si slíbilo 14 (12) manželských párů: v Zábřeze 12 (8), v Jedlí 1 (0), ve Svébohově 0 (3) v Maletíně 0 (0), v Klášterci 0 (1), ve Zvoli 1 (0)
Na věčnost jsme vyprovodili 66 (70) bratří a sester: v Zábřeze 37 (41), v Jedlí 6 (9), ve
Svébohově 4 (7) v Klášterci 8 (4), v Maletíně 1 (0), ve Zvoli 10 (9)
PASTORAČNÍ RADY
Pastorační rada farnosti ZVOLE se sejde v pondělí 7. ledna v 18 hod.; v JEDLÍ bude pastorační rada ve středu 9. ledna v 17 hod.; ve SVÉBOHOVĚ ve čtvrtek 10. ledna v 18 hod. a
pastorační rada farnosti KLÁŠTEREC se sejde ve středu 16. ledna v 18 hod. Tématem setkání pastoračních rad bude pastorační plán na rok 2013.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli ve 14.30 hod.bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně a příští neděli 13. ledna ve 14.30 hod. v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
		
Red.
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2013 již po čtrnácté v našem regionu realizuje
Charita Zábřeh – koledování končí v pondělí 7. ledna 2013.
Sbírku doprovodí tuto neděli 6. 1. v 18 hod Tříkrálový koncert z městského divadla v Brně, který můžete sledovat v přímém přenosu České televize na programu ČT1. Během přenosu bude představeno několik projektů, které Charita ze
sbírky podporuje.
První výsledky koledování budou známy v pátek 11. ledna 2013 a zábřežská Charita je
bude prezentovat na svých webových stránkách www.charitazabreh.cz; kde najdou zájemci
i další informace o sbírce.
„V předstihu pak velmi děkujeme všem, kteří naše královské velvyslance přijali a svým
příspěvkem do pokladničky se přihlásili k pomoci, kterou Charita pro potřebné zajišťuje.“
Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, 736 509 430
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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