27. 12. 2015
Ročník XXII., číslo 52
svátek svaté rodiny ježíše,
marie a josefa

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

Žalm 128
1: Sir 3,3-7.14-17a
Ordinárium: latinské č. 509

2: Kol 3,12-21
příště Olejníkovo č. 502

Ježíšovi rodiče putovali
každý rok do Jeruzaléma
na velikonoční svátky.
Když mu bylo dvanáct let,
vydali se tam na svátky
jako obvykle.

Lk 2,41
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Ev. Lk 2,41-52

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 28. prosince Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

V pondělí 28. prosince v 15.30 hod. budeme slavit mši svatou v kapli Narození Panny
Marie v Nemili. Při ní vzpomeneme na nedávno zesnulého pana Františka Doležela.
Po mši svaté se společně vydáme do místní části Filipov, kde se pomodlíme u kříže,
který pan Doležel ještě stačil, než odešel na věčnost, opravit.
P. František Eliáš

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
Čtvrtek 31. prosince – Zábřeh14.30 hod.; Jedlí15.00; Svébohov17.00; Klášterec17.00;
Pátek 1. ledna 2016 – bohoslužby jako v neděli
Město vstoupí do roku 2016 novoročním koncertem
Nový občanský rok zahájíme v Zábřehu slavnostním novoročním koncertem
v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Milana Plodka se sólisty Johanou Kolčavovou na klavír, Stanislavem Bartoškem na trubku a sopranistkou Šárkou Hlochovou.
V programu koncertu zazní skladby J. S. Bacha a Giuseppe Torelliho. Sváteční setkání při hudbě, které pořádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní a základní uměleckou školou, bude zároveň prvním koncertem hudebního cyklu Bravo Zábřeh
v roce 2016.
„Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale všichni, kteří si
chtějí zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem. Po koncertu zveme všechny zúčastněné na neformální novoroční přípitek,“ uvedl starosta František John. Koncert Zábřežského komorního orchestru začíná v 15 hodin, vstupné je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David
ŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮM
OTCEM ARCIBISKUPEM JANEM GRAUBNEREM
Tříkráloví koledníci, ze severních děkanátů
arcidiecéze, ustrojení v královském oděvu, se sjedou v sobotu 2. ledna 2016 do Zábřeha, aby jim
před začátkem jejich koledování otec arcibiskup
Jan požehnal při mši svaté, slavené v 10 hodin
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu.
Setkání otce arcibiskupa s koledníky bude neformálně pokračovat v Katolickém domě, kam všechny koledníky zároveň zveme k pohoštění.
Součástí programu bude i koncert skupiny Vodníci
a jejich přátel, ADDAMS Sisters, dozdobení papírového betléma a občerstvení.
Na pohoštění se můžete podílet tím, že přinesete vzorek svého vánočního cukroví a předáte ho na recepci Charity (29. – 30. 12. od 7 do 14 hodin) nebo jej přinesete 2. 1. ke kostelu
přede mší svatou (od 9.30 hod).
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
2

KOLEDOVÁNÍ – někteří tříkráloví koledníci se na své putování vypraví již 2. ledna, ale potkávat se s nimi budete až do neděle 10. ledna
2016. Poznáte je podle královského oděvu, s keramickou hvězdičkou
na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským průkazem.
Keramické hvězdičky letos pro koledníky vyrobily děti z keramického kroužku při KD Postřelmov. Děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

KATOLICKÝ DŮM
v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu
zveme na tradiční 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. tuto
neděli 27. prosince v 15.00 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12
druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Na úterý 29. prosince Vás zveme na již tradiční Putování za betlémy. V itineráři cesty je návštěva městské rezervace BETLÉM v Hlinsku. Plánovaná je rovněž komentovaná
prohlídka památkové zóny věnného města českých královen v Poličce. Odjezd od Kulturního domu v ZÁBŘEZE v 7.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
v Nejenom seniory zveme ve středu 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve
14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku
2016 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou
připravujeme na čtvrtek 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě
250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248.
Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou pomoc a
spolupráci v letošním roce a do roku 2016 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a pokoje. Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel KD
***
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 i paní Marii Knápkové za každotýdenní roztřídění FI do
farností a kaplí. Bůh žehnej Vaší práci pro druhé! Ať Váš nový rok provází zdraví a radost!
redakce
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PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2015

Drazí bratři a sestry,
zvěstuji Vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se
jedním z nás. Nepřestal při tom být Bohem, který přebývá v nedostupném světle. Přišel ve svém Synu, který se před léty narodil
v Betlémě a který k nám přichází stále pod způsobou chleba ve svatém přijímání, který k nám promlouvá v Božím slově, protože sám
je vtělené Slovo, který je uprostřed nás, když přebýváme v jeho jménu, který k nám přichází v našich bližních, zvláště v potřebných lidech, protože on řekl: Co jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali. Dnes se radujeme, že Bůh je nám tak blízko.
Boží dobrota a jeho láska k lidem se projevila ne proto, že my jsme vykonali něco
dobrého, ale Bůh nás spasil ze svého milosrdenství. A milosrdenství zavazuje nejen
k vděčnosti, ale komu se prokázalo milosrdenství, ten má prokazovat milosrdenství
druhým. Jen vzpomeňte na Ježíšovo podobenství o člověku, kterému král odpustil
mnoho, ale on sám nedokázal odpustit malou částku svému spoluslužebníkovi. Bůh
od nás nežádá jen ledajaké milosrdenství, ale dává našemu milosrdenství vysokou
míru: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
O Vánocích myslíme na své blízké a snažíme se jim udělat radost, obdarovat je,
jako Bůh obdaroval nás. Radujeme se nejen z toho, co jsme dostali, ale i z toho, že
jsme druhé potěšili. Jejich radost tu naši násobí. Rozdáváme-li z upřímné lásky, zakoušíme i blízkost Boha, který je láska.
Vánoce však nejsou jen o narození Ježíška a dárcích. Ty jsou i o Josefovi a Marii,
kteří hledali v Betlémě nocleh. Vánoce připomínají mudrce z východu i krutého krále
Heroda, před nímž musí rodiče s malým Dítětem utíkat do Egypta, aby zachránili jeho
život. Vánoce jsou i o našem pohledu, který dokáže poznat Boha v potřebných, a o našem srdci, které umí nezištně milovat, o našich rukou, které umějí rozdávat a pomáhat. Vánoce jsou o vítězství Boží lásky.
Spasitel nepřišel na svět v ideální době míru a blahobytu, ale přišel do světa,
v němž vládla zloba a strach, kdy mnozí ztráceli naději. I dnes mají mnozí odůvodněný strach, který ochromuje řadu národů. Záleží na nás, jestli spolehneme na
vlastní síly a rozum, nebo na Mesiáše, který chce i do dnešních napětí vstoupit se
svou láskou, která je silnější než smrt. Záleží na nás, jestli mu uvěříme a necháme se
jím vést, necháme si od něj poradit a staneme se nástroji jeho vítězné lásky. Možná
jste slyšeli o jedenáctileté dívce, která žije v utečeneckém táboře v Kurdistánu. Když
se jí ptali, co přeje lidem, kteří jí všechno vzali a ji vyhnali z domova, odpověděla:
Aby poznali Pána Ježíše. V jejím srdci už láska zvítězila. Dokážeme se modlit podobně za teroristy a šiřitele zla?
Současná situace v Evropě není jen ohrožením, ale i příležitostí obnovit se, vrátit
se nejen k mluvení o křesťanských kořenech, ale ke skutečnému životu z víry. Bude-li
evropská společnost žít z evangelia, bude silná a přitažlivá. Zůstanou-li přistěhovalci
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nepřijatí, naši společnost ještě více oslabí. Najdou-li mezi námi přátele, budou jedni
z nás. Jestli je osloví krása našeho křesťanského života, přijmou snad i naši kulturu.
Obávám se, že zatím na to nejsme dost připraveni, protože kolem nás přibývá
osamělých lidí všeho věku, sirotků či dětí žijících jen s jedním rodičem, šikanovaných žáků, bezdomovců, či dokonce opuštěných starců, kteří ve svých bytech umírají hladem pro nedostatek pomoci a zájmu.
Vánoce jsou příležitostí k obnovení a rozšíření domova. Přijměme mezi své přátele naše příbuzné a sousedy, s kterými jsme přerušili vztahy, dívejme se kolem sebe
očima lásky a nebuďme k nikomu lhostejní, všimněme si spolužáků, kteří nemají
kamarády, a postavme se za ty, kteří jsou posmíváni, vezměme mezi sebe při hře či
sportu i toho, kdo není dost šikovný, pozdravme i cizí lidi a zajímejme se o osamělé
v našich sídlištích, seznamme se, nabídněme pomoc, pozvěme a něco hezkého spolu
prožijme.
Přeji Vám k tomu hodně odvahy a pak mnoho vánoční radosti ze setkání s Kristem v lidech, v nichž jsme ho snad už přestali hledat, hodně radosti z blízkosti Boha,
kterému půjčíte vlastní srdce, aby v něm miloval. Přeji Vám Vánoce, o nichž znovu zvítězí Boží láska!
arcibiskup Jan
BLAHOPŘÁNÍ. Manželé Marie a Josef Pospíšilovi ze Skaličky
oslaví při mši svaté 28. prosince 65. výročí sňatku. Do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání, které přináší pokoj a radost do každého
dne.
P. František Eliáš a modlitební společenství ze Skaličky

NETRADIČNÍ ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR ROKU

V posledních letech se stalo módou jezdit na pouť do Svaté Země. Co tomu říká Melchitský galilejský arcibiskup Mons. Elias Chacour?
„Nenavštěvujte jen svatá místa! V Božím hrobě hladíte mramor, který nemá s Kristovým
tělem nic společného. Je na něm psáno: On zde není. On vstal! Proč ho tedy hledáte tam, kde
není? Přijďte do Galileje, tam se s ním setkáte! Navštivte naše farní společenství. Jsme zde
izolováni, vytlačeni na okraj. Potřebujeme vaši přítomnost. Vy žijete v klidných privilegovaných zemích. Jen pouhá vaše přítomnost je pro nás aktem solidarity.“
Kde všude na poutích hledáme Krista a jeho Matku? Je i u nás Kristus nejvíce přítomen v našich farnostech?
Milí přátelé! Rok se s rokem opět setkává, čas kvapí. Naštěstí pro nás pod dokonalým
Božím dohledem. Uplynulý rok přinesl i dramatické události, které promlouvají k srdci
každého z nás.
Následkem četných teroristických útoků, které poznamenaly především listopad, nastal čas vrátit se domů, do srdce, ve kterém má svítit světýlko víry. Chraňme naše rodiny,
naší vlast, naši farnost, jeden druhého, jako vzácný poklad. Mějme v roce 2016 více radosti
z pravých hodnot, jakými jsou víra, rodina, farnost či vlast. Chraňme je praktickou každodenně žitou vírou. Bůh ať nám na přímluvu našich svatých patronů v novém roce žehná!
P. Pavel Kavec
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červenovodsko

červenovodsko

BOHOSLUŽBY: čtvrtek 31. prosince: Červená Voda 16.00 hod.
pátek 1. ledna: Červená Voda 9.00; Písařov 10.30; Jakubovice 7.30 hod.
		
Požehnaný rok 2016 všem přeje P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

BOHOSLUŽBY: čtvrtek 31. prosince: Loštice 17.30, Moravičany 16.00 hod.;
pátek 1. ledna: Loštice 9.30, Moravičany 8.00 hod.
Vykoupení znamená, že člověk byl přijat do tohoto tajemství (Trojice). Věčný Syn, Logos,
přišel na svět, ..., a sdílel náš život... Zvěstoval nám tajemství znovuzrození: že člověk, který
má již svůj život, má sestoupit až do hlubin Božího lůna a být zrozen k novému životu. Má
se podílet na postavení, které má Kristus v Bohu; stát se Kristovým bratrem a sestrou. ...To
se má stát silou Ducha Svatého, jenž chce být přítelem a utěšitelem člověka....
		
Romano Guardini
Všem přejeme hodně Božího požehnání, věrnost v plnění povinností, lásku k našim bližním
i k Bohu a ochotu odpouštět i v roce 2016.
P. Lubomír a br. Jozef

postřelmovsko

postřelmovsko

BOHOSLUŽBY: čtvrtek 31. prosince: Postřelmov 16.00 hod.
pátek 1. ledna: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30 hod.
		
Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn
Zveme Vás v neděli 3. ledna v 10.30 hod. do lesnického kostela sv. Jakuba na
„Novoroční koledování se Scholalou a Addams Family“. Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy a vánoční písničky s místní Scholalou a známou muzikantskou rodinou. Nechme znít Vánoce i v novém roce. Můžete přijít už o hodinu dřív (v 9.30 hod.) a společně s námi slavit mši svatou.

farnosti spravované z tatenice
BOHOSLUŽBY: čtvrtek 31. prosince: Tatenice16.30 hod.
pátek 1. ledna: Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30; Lubník 7.45 hod.
Děkuji všem, kdo se aktivně zapojili do života farností, a přeji všem požehnaný nadcházející rok 2016.
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

BOHOSLUŽBY: 31. prosince 2015 – Štíty 17.00 hod.
1. ledna 2016 – Štíty 9.00, Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 hod.
Přeji všem farníkům radost z Kristova narození a hojnost Božího požehnání v roce 2016.
P. Josef Altman
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
BOHOSLUŽBY: čtvrtek 31. prosince: Mohelnice 17.30, Vyšehorky 24.00 hod.;
pátek 1. ledna: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15, Vyšehorky 9.00 hod.
Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 2016.
		
P. Petr Šimara a P. František Lízna
MOHELNICKÝ BETLÉM. V kapli sv. Anny kostela sv. Tomáše z Cantenbury je každoročně vystavován Mohelnický betlém. Jeho autorem je Josef Nedomlel ze Starého Města
u Bruntálu. Betlém o ploše 6 x 7 metrů vyřezával v letech 1958–1988. Na jeho dílo navázal
i jeho syn František, který od roku 2003 vyřezal figurky, které jeho otec nestačil za svého
života vytvořit.
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.
Po svátku Tří králů 6. února až do Hromnic: neděle 14 – 17, úterý, čtvrtek, sobota 15 –
16 hod.
SVATÉ BRÁNY V ROCE MILOSRDENSTVÍ budou otevřeny po celý rok až do 20. listopadu 2016.
V Olomouci byla otcem arcibiskupem otevřena Svatá brána v neděli 13. prosince.
Od pondělí do soboty je v 7.00 hod. mše svatá v kapli svaté Anny vedle katedrály. Příležitost
ke svátosti smíření je vždy od 6.30 (Svatá brána je otevřena od 6.30 hod. Pouze o slavnostech
a nedělích bude mše svatá v katedrále).
Aktuální program bohoslužeb, poutí apod. je vždy na daný týden na webu dómské farnosti:
www.katedralaolomouc.cz
Na Svatém Hostýně bude otevřena Svatá brána při půlnoční bohoslužbě z 31. na 1. 1.
Od otevření Svaté brány bude příležitost ke svátosti smíření takto: zpovídá se již čtvrt hodiny
před každou mší sv. i během bohoslužby – viz http://www.hostyn.cz/bohosluzby/.
Velehradská bazilika otevře Svatou bránu 24. 1. při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů
Od otevření Svaté brány bude příležitost ke svátosti smíření takto: zpovídá se půl hodiny
před každou mší sv. – viz http://www.farnostvelehrad.cz/dokument/Bohosluzby-prohlidky40/. Navíc ve čtvrtky v čase 16.30 – 19.30 (ve čtvrtky je možnost účastnit se i adorace v čase
18.45 – 19.45).
SVATÁ BRÁNA JAKO VÝRAZ OBRÁCENÍ
Poutníci a kající, kteří procházeli svatou bránou,
vyjadřovali tímto gestem rozhodnutí opustit minulost,
překročit práh od hříchu k milosti, z otroctví ke svobodě
a z temnoty ke světlu.
Tento rituál je spojen s modlitbou, poutí, obětí, vyznáním (zpovědí), odpustky.
Předpokladem je ale to, že věřící spojuje bránu s Kristem. Ježíš je brána k našemu srdci.
„Toto je brána Hospodinova. Projděme jí, abychom dosáhli milosrdenství a odpuštění.“
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Sbírky nejsou uvedeny, protože FI byly připravovány v předstihu.
Děkujeme všem, kteří se postarali o pohodový průběh Vánoc přípravou kostelů či aktivní
službou u oltáře nebo na kůru. Také všem zpěvákům a hudebníkům adventních a vánočních koncertů.
Všem farníkům vyprošujeme u Pána, aby jim i jejich rodinám vydržela pohoda Vánoc po
celý rok.
Kněží zábřežského děkanátu
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 2016. Ať s Vámi zůstává Boží pokoj a dobrá vůle. Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan
Všem, kdo se podílejí na životě města Zábřeha, všem, kteří žitím křesťanských hodnot přispívají k vytváření zdravé společnosti s pevnými základy,
děkuji za spolupráci v roce 2015 a přeji Boží požehnání, vše dobré, zdraví,
pokoj v rodinách a krásné mezilidské vztahy v roce příštím.
RNDr. František John, starosta
Na sklonku roku 2015 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 2016. Vše dobré a pevné zdraví.
		
Jiří Karger, ředitel Oblastní Charity Zábřeh
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, pokoje a vytrvalost v ochotě vykonat něco pro
druhé.
Mgr. Luděk Diblík, technický administrátor děkanátu
Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a doufáme,
že nám svými dary budete pomáhat i v roce 2016. Pán Bůh ať Vám požehná.
		
Kolektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje
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 2016 přejeme všem hodně štěstí,
zdraví a Božího požehnání. Jana Kubíčková, starostka jednoty Zábřeh
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.
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