29. 12. 2013
Ročník XX., číslo 52
svátek svaté rodiny
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

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme
příklad Svaté rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky,
abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Žl 128 (127)
1: Sir 3, 3-7. 14-17a
Ordinárium: Břízovo č. 503

2. Kol 3, 12-21 7
příště Ebenovo č. 504

Když mudrci odešli,
zjevil se Josefovi ve snu
anděl Páně a řekl:
„Vstaň, vezmi dítě
i jeho matku,
uteč do Egypta
a zůstaň tam,
dokud ti neřeknu.“

Mt 2,14
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Ev. Mt 2, 13-15. 19-23

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU

Úterý 31. prosince
ZÁBŘEH: mše svatá 14.30 hod.
JEDLÍ 15.00; SVÉBOHOV 17.00; KLÁŠTEREC 16.00;
Středa 1. ledna 2013 – bohoslužby jako v neděli.

ROK OSLAV ZAHÁJÍ NOVOROČNÍ KONCERT

Nový občanský rok, v jehož průběhu si Zábřeh připomene 760 let od první
písemné zmínky, zahájí slavnostní novoroční koncert v kostele sv. Barbory.
Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Johanou Novákovou na klavír, Zdeňkem Svozilem na housle
a sopranistkou Šárkou Hlochovou.
Program koncertu je navýsost atraktivní, návštěvníci uslyší skladby J. S. Bacha, G. F.
Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dalších renomovaných autorů. Sváteční setkání při
hudbě, které pořádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, ZUŠ a Římskokatolickou farností Zábřeh, bude zároveň prvním koncertem prestižního hudebního cyklu
Bravo Zábřeh v novém roce 2014.
„Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale všichni,
kteří si chtějí zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem a také oživit vědomí sounáležitosti s naším městem a jeho historií,“ uvedl
starosta František John.
Koncert v kostele sv. Barbory ve středu 1. ledna začíná v 15 hodin, vstupné
je dobrovolné.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014.

Koledování – tříkráloví koledníci se na své putování vypraví již 2. ledna a potkávat se s nimi můžete až do 12. ledna. Poznáte je podle královského oděvu, a keramické hvězdičky na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; každou skupinku doprovází vedoucí s průkazkou koledníka (a na požádání prokáže totožnost občanským
průkazem). Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. ledna 2014 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, spolu s pracovnicí,
která má na starosti energie pro domácnost. P. František Eliáš, děkan
SVÁTOST SMÍŘENÍ. O prvním pátku v měsíci 3. ledna můžete od 15.30 hod. přistoupit
ke svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš

Z PROMLUV JANA XXIII.

***

* Každého dne, který prožíváš, si musíš dodávat odvahu, musíš si zvykat na námahu, radovat se z dosažených úspěchů a toužit po ještě lepších výsledcích.
* Především usiluj o to, abys pečoval o svůj dobrý charakter, musíš být upřímný, otevřený
a stále nakloněný dobrému a k omlouvání pochybení těch druhých
2

POZVÁNÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ v roce 2014
Římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s CA AWER
TOUR s.r.o. v Zábřehu opět
připravují na jaro příštího roku
pouť do Svaté země. Přijměte
proto naše pozvání na nejposvátnější místa všech křesťanů.
Vydejme se po stopách Ježíše
Krista společně obnovit a posílit svoji víru, obnovit vztahy,
najít novou cestu…

Poutní zájezd
se uskuteční v termínu
od 29. 3. – 5. 4. 2014,
jeho cena je 18.760 Kč.

CA AWER TOUR zabezpečí poutníkům zdarma společnou dopravu ze Zábřehu – Valové na letiště. Více informací a přihlášky na poutní zájezd získáte v kanceláři AWER TOUR
s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2014
při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na úterý 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč
si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ,
Žižkova 37, ( 739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2014.
V pondělí 6. ledna začíná syklus společných modliteb za jednotu křesťanů v modlitebně Českobratrské církve evangelické. Další informace viz FI
1/2014
První pravidelná pouť do Koclířova v novém roce bude v sobotu 4. ledna 2014.
Odjezd z Valové jako obvykle v 11.30 hod.
Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 583 414 512, mobil 732 805 427.
POOHLÉDNUTÍ ZA RORÁTY
V DĚKANSKÉM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE.
Adventní příprava skončila. Věřící včetně dětí si zvykli hojně navštěvovat
ranní rorátní bohoslužby. Zvláštní poděkování patří všem, kteří k tomu přidali jakoukoliv službu svým bližním.
P. František Eliáš
Za pomoc při rorátních snídaních si zaslouží velké poděkování paní Marie Rábelová, stejně
jako všichni, kteří přispěli (které přispěly) domácím pečivem nebo finanční částkou.
Míla Janů
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ROK RODINY

Organizací spojených národů byl rok 1994 vyhlášen rokem rodiny. Česká biskupská konference, u příležitosti
jeho dvacátého výročí, vyhlásila ROKEM RODINY nastávající rok 2014.
V naší diecézi věnujeme rodině celý rok a současně
se nabízejí tři oblasti, jak tento jubilejní rok prožívat:
1. VÍRA V RODINĚ – předávání VÍRY jednou generací druhé
2. SPOLEČNÉ PROŽÍVÁNÍ EUCHARISTICKÉ ÚCTY A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ
3. MODLITBA V RODINĚ, při každodenních setkáních a v liturgických obdobích.
Má se tím zdůraznit důležitost rodiny jako základní buňky lidské společnosti. Také proto, že
bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, do které patříme. To si
má svět uvědomit hlavně dnes, kdy se rodina jako instituce rozpadá, kdy růst rozvodovosti přivádí do neštěstí mnoho mužů a žen a jejich dětem bere jistotu rodinného zázemí s vyváženým
prvkem mužské a ženské role v rodině, kdy se stává módním neuzavírat už manželství úředně,
ale žít jako druh a družka, nebo, co je vážnější, žít v registrovaném partnerství.
Kde tedy začít s obnovou! Stěžujeme si na mladé, na jejich špatnou výchovu, na dětskou
kriminalitu. Ale kdo vychovává tyto mladé lidi? Jsme to my - starší generace, v první řadě RODINA. Ale co jim většina z nás ukazovala? V minulosti to byla dvojí tvář: oficiální a soukromá. Zapírání svého přesvědčení, poklonkování mocným, abychom se zalíbili a trochu, o nějaký drobek, si vylepšili bytí. A dnes se stávají nejvyšším ideálem v rodině peníze, požitek, život
bez pevných zásad, bez cílevědomé výchovy dětí v kruhu rodiny. K tomu přistupuje i nekontrolovaná výchova televizí a internetem.
Kdysi to byl KOSTEL, který ovlivňoval život rodiny a společnosti. I dnes už pohled na velkolepé stavby chrámů, krásné zpěvy, slova Písma či kněze – to vše může povznášet a zušlechťovat mysl i srdce člověka. A je zde CÍRKEV, která svými zásadami desatera a evangelia udává
pravdy a cesty života k dobru jedince i společnosti. Ovšem i ta je vystavena silné kritice a populismu, čímž ztrácí na své síle a působnosti.
Proto je třeba, aby se CELÁ SPOLEČNOST měnila k lepšímu. Aby vedoucí osobnosti a instituce ve státě – vláda, parlament, obce, podniky – usměrňovaly život ve společnosti k lepšímu, aby noviny, časopisy a zvláště televize a internet byly na vysoké mravní úrovni.
Dnes tolik vyhlašovaná SVOBODA není libovůle, ale řád, kde vyšší a lepší vládne nad nižším
a horším. Všude se mluví jen o právech, ale nemluví se o povinnostech a o nesení kříže života.
Bez omezujících směrnic se společnost neobejde.
Snad všichni jsme před časem sledovali tragedii, která se udála v Anglii. Dva jedenáctiletí
chlapci strašně mučili a pak zabili osmiletého chlapce. Soudce se ptal, proč ho tak krutě tloukli cihlami. Odpověď: „On stále křičel a volal maminku.“ Ta bezcitnost! Ač mladiství, dostali
doživotní vězení. Načež se v Anglii rozpoutala debata, kde jsou kořeny takových zločinců. Za
morální úpadek národa padla vina na dospělou generaci a na jejich pochybný styl života a pak
na televizi, která denně chrlí nemravnost a násilí. Dokonce byl jmenován film, který chlapci
napodobovali.
V důsledku toho a podobných násilností vládnoucí konzervativní strany vyhlásily, že je třeba
uvést zemi opět na koleje KŘESŤANSKÉ MORÁLKY, neboť není nic lepšího.
A tehdejší ministr školství rozeslal do škol oběžník, v němž připomínal, že Velká Britanie
je křesťanský národ, a proto je nutné, aby se ve školách nejen mnohem důkladněji vyučovaly
zásady evangelia, ale také, aby byli podle nich vychováváni i žáci.
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Teprve až budova, ač moderní chátrá a hrozí spadnutím, jde se k příčinám. Vždyť národy
se udržují ideami, z kterých povstaly. Není to program vhodný i pro náš národ, který je také
odchován křesťanstvím? I u nás se hranice zločinnosti snižuje. Je vina jen na dětech? Nikoliv.
Většinou na rodičích a celé společnosti, která zvrátila hodnoty a dětem a mládeži nedává dobrý příklad. Neplatí jen Boží příkaz: „Cti otce svého a matku svou.“ Ale i „Rodiče nepokoušejte
své děti ke hněvu.“
Jednou ze základních příčin krize je postavení matky ve společnosti. Matka s dítětem na
klíně, i tím by měl být oslavován a naplňován ROK RODINY léta Páně 2014!
		
P. Antonín Pospíšil

RODINA – STŘED LIDSKÉHO ŽIVOTA

Hodnota rodiny a manželství, zvláštní postavení dětí či starých lidí, rodiny v obtížné situaci. O těchto tématech hovořil papež František s účastníky plenárního zasedání Papežské rady
pro rodinu, které proběhlo ve dnech 22. – 25. října 2013 v Římě.
„Rodina je místem, kde se člověk učí milovat, je přirozeným středem lidského života. Osobnost každého z nás se utváří v rodině. Rodina je místem, kde se učíme umění dialogu a vzájemné
komunikace. Toto všechno je rodina, která vyžaduje, aby byla uznána. O to více dnes, kdy převažuje ochrana práv jednotlivců. Musíme bránit právo tohoto společenství, jímž je rodina.“
„Manželská a rodinná láska jasně ukazuje povolání člověka milovat jedinečným způsobem
a navždy. Ukazuje také, že zkoušky, oběti a krize manželů nebo i celé rodiny jsou přechody, skrze něž rosteme v dobru, pravdě a kráse. Je to zkušenost víry v Boha a vzájemné důvěry, hluboké
svobody, svatosti, protože svatost předpokládá věrné darování sebe sama a oběť v každém dni života!“
Dvěma póly rodiny, které chtěl papež František zdůraznit, jsou dětství a stáří. Právě o tyto
je třeba především pečovat:
„Děti a staří lidé jsou dvěma póly života. Často jsou těmi nejzranitelnějšími. Společnost, která
opouští děti a vytlačuje staré lidi na okraj, si přeřezává kořeny a zatemňuje budoucnost. Pokaždé, když je dítě opuštěno nebo starý člověk postaven na okraj, dochází nejen k nespravedlnosti;
současně se tím potvrzuje selhání oné společnosti. Postarat se o děti a o staré je volba civilizace. Předložme tedy všem,
s úctou i odvahou, krásu manželství a rodiny, jak ji ukazuje
evangelium. A proto se pozorně a s láskou přibližme k rodinám v obtížích, k těm, které byly přinuceny opustit svou
zemi, které jsou rozbité, které
nemají kde bydlet nebo nemohou pracovat, nebo trpěly z tolika různých důvodů; k manželům v krizi nebo k těm, kteří již žijí odděleně. Všem těmto chceme být nablízku,“ řekl
papež František k zástupcům
Papežské rady pro rodinu
během soukromé audience
v Římě.
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červenovodsko

červenovodsko

BOHOSLUŽBY: úterý 31. prosince: Červená Voda 16.00, Písařov 16.00 hod.;
úterý 1. ledna: Červená Voda 9.00; Písařov 10.30; Jakubovice 7.30 hod.
		
Požehnaný rok 2014 všem přeje P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Co uvidíme v závěru roku?

Jeden sochař neúnavně pracoval svým kladivem a dlátem na velkém
kusu mramoru.
Malý chlapec, který ho pozoroval, neviděl nic jiného, než malé a velké
odštěpky kamene,
neměl vůbec představu, co se to vlastně děje. Když se o několik týdnů
později chlapeček zase vrátil do dílny k mistrovi, uviděl ke svému velkému překvapení lva, který seděl na místě, kde se dříve nacházel onen
mramorový kvádr.
Celý vzrušený utíkal za sochařem a řekl mu: „Pane, řekněte mi, prosím, jak jste to věděl, že uvnitř toho mramoru je lev?“
Milí přátelé a čtenáři našich Farních informací! Končí se rok 2013. Před rokem, když jsme
ho od Boha dostali jako dar, dostali jsme povinnost na něm poctivě pracovat, jak mistr sochař.
Co jsme viděli nebo tušili na počátku a na čem jsme celý rok pracovali, to teď v závěru roku už
vidíme jako dílo. Díky, Bože za čas a tvou nepochopitelnou trpělivost s námi všemi! Odpusť to,
co jsme nezvládli. Buď milostiv a žehnej nám i v novém roce! AMEN.		

Žehná Vám P. Pavel Kavec CM, kněz loštický

		

postřelmovsko

postřelmovsko

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU:
31. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 16.00
1. 1. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA PLES. MO KDU-ČSL Leština zve na společenský ples, který se koná v sobotu 11. ledna 2014 od 20.00 hod. v kulturním domě v Leštině. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina Halogen z Olomouce.
V průběhu plesu vystoupí taneční skupina Dance Club Juniors ze Zábřeha. Občerstvení a bohatá
tombola zajištěny. Vstupné 60 Kč.
Vstupenky si můžete zajistit dopředu u paní Dany Ruprechtové. Tel. 737 610 889

farnosti spravované z tatenice
BOHOSLUŽBY 1. ledna 2014: Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30; Lubník 7.45 hod.
Děkuji Vám všem, kteří jste se v průběhu uplynulého roku 2013 dokázali otevřít, 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 nadcházející rok 2014.
P. Jaroslav Přibyl

V TATENICI 31. prosince v 16 hod. mše na poděkování za minulý rok.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
BOHOSLUŽBY: pondělí 31. prosince: Mohlenice 17.00 hod.
úterý 1. ledna: Mohlenice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15 hod.
Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 2014.
		
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky. Vybudování fary v Klášterci - pokračování

Stavba farní budovy včetně hospodářských stavení stála 26.750
K, tento obnos byl splacen ve třech splátkách v hotovosti. Nyní byla
prelátem Heinrichem Geisslerem, kapitulním kancléřem v Olomouci, vyhotovena zřizovací dotační listina. Listina byla schválena Jeho
Eminencí, kard. Bauerem, Jeho bisk. Milostí Dr. Karlem Wisnarem,
generálním vikářem, a c. k. místodržitelstvím v Brně. Na základě listiny bylo zřízeno beneficium (farnost) v Klášterci.
Louky zatím užíval farář v Rudě nad Moravou, děkan Alois Ječmínek ad personam.
Při změně v Rudě by připadly kostelu v Klášterci - resp. farář by bral užitek a platil za to
kostelu 4,20 K ročně. Ze čtyř uchazečů byl Jeho Eminencí presentován (pozn. vybrán do
zřízené farnosti) Alois Viceník, kooperátor v Kelči. 24. 3. 1915 byl investován a 11. dubna
1915 instalován důst. panem děkanem, assesorem Aloisem Ječmínkem.
Při slavnostní mši svaté kazatel Msgr. Dr. Johann Kubíček v nádherné řeči představil dějiny zdejšího kláštera - Klášterce a poznamenal, že nová fara je po 500 letech vzkříšena ...
O zásluhách na zřízení nového beneficia nepadla pochopitelně ani zmínka ... Zpívanou
mši svatou celebroval neoparochus (nový farář). Následovalo předání farních náležitostí a
prosté jídlo (frugales Kriegsessen - válečné jídlo). Odpoledním požehnáním byla slavnost
skončena. Deo gratias! (Bohu díky!)
Zřizovatel předal faráři jako základní kapitál pro farní chudobinský fond Klášterec Vyšehoří 400 K v úroku 4% korunové renty. Dále 300 K na první mešní fundaci za zemřelého Antonio Marianna Kubíčka, pokud možno vždy 9. srpna.
Na 9. 8. 1915 připadlo sté výročí jeho narození (nar. 9. 8. 1815, zemřel 26. 6. 1893. R.i.p.!).
S radostí musí být podotknuto, že děkan a místní farář v Rudě Alois Ječmínek záležitosti
(zřízení fary) neúnavně všemi silami po celou dobu podporoval...
Za všechnu námahu vřelý dík!
Bartoš H.

štítecko štítecko štítecko
BOHOSLUŽBY 1. ledna 2014: Štíty 9.00, Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 hod.
Přeji všem farníkům radost z Kristova narozen a hojnost Božího požehnání v roce 2014.
P. Stanislav Suchánek
***
Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, podporu a trpělivost, které nám věnovali
v uplynulém roce. Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům. V neposlední řadě 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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Přání a poděkování
Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou
pomoc a spolupráci v letošním roce a do roku 2014 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a pokoje. Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel KD
Na sklonku roku 2013 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 práce nebyla myslitelná a kteří nám v průběhu roku
propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám finance či charitativní dílo provázejí modlitbou. Děkuji za Vaši ochotu pomáhat i volbu dělat to
naším prostřednictvím. Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2014. Vše dobré a pevné zdraví.
		
Jiří Karger Charity Zábřeh– ředitel
Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům za
účast na orelských akcích a za pomoc při jejich organizování. Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 přejeme
všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
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. Vyprošuji Vám všem požehnání do nového roku 2014. Ať s Vámi
zůstává Boží pokoj a dobrá vůle.
Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan
Děkuji všem, kteří nám v letošním roce pomáhali při opravách církevních objektů. Bez
Vaší pomoci by naše práce byla jen těžko realizovatelná. Do nového roku Vám přeji vše
dobré, hodně požehnání, zdraví, radosti a pokoje a vytrvalost v ochotě vykonat něco pro
druhé.
Mgr. Luděk Diblík
Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a doufáme, že nám svými dary budete pomáhat i v roce 2014. Pán Bůh ať Vám požehná.
		
Kolektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje
Všem dárcům, kteří květinami i finančními dary přispívali na výzdobu Lurské kaple a oltáře sv. Terezie vyslovujeme poděkování a přejeme milostiplné svátky vánoční a Boží ochranu v roce 2014.
Marie Zíková, Věra Jašková a Jana Kropáčková
RODINA V AKCI DĚKUJE všem dobrovolným spolupracovníkům a příznivcům za pomoc a podporu v uplynulém roce. Můžeme mít skvělé nápady, vize,
ale ČLOVĚK SÁM NEDOKÁŽE NIC. Těšíme se na další spolupráci při našich aktivitách v roce 2014!
Za Rodinu v akci Monika Sikorová.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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