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1. 1. 2017
Ročník XXIII., číslo 52

slavnost matky boží,
panny marie
Zábřeh, Maletín, Zvole

klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Žalm 67   bože, buď milostiv a žehnej nám!
1: Nm 6,22-27   2: Gal 4,4-7   Ev. Lk 2,16-21
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Bratři! 
Když se naplnil čas, 
poslal Bůh svého Syna, 
narozeného ze ženy, 
podrobeného Zákonu, 
aby vykoupil lidi, kteří 
podléhali Zákonu. 
Tak jsme byli přijati za syny. 
A protože jste synové, 
poslal nám Bůh do srdce 
Ducha svého Syna, Ducha, 
který volá: „Abba, Otče!“ 
Už tedy nejsi otrok, 
ale syn, a jako syn také 
dědic skrze Boha.              Gal 4,4-7
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mĚsto vstoUpí Do rokU 2017 novoroČním konCertem 
Nový občanský rok symbolicky zahájí slavnostní novoroční koncert 
v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr 
pod vedením Milana Plodka se sólisty Markem Kozákem, držitelem 
2. ceny v letošní soutěži festivalu Pražské jaro, jedním z nejlepších 
mladých českých klavíristů a sopranistkou Hanou Johnovou.
V programu koncertu zazní skladby S. Rachmaninova, F. Chopina, 
G. Cacciniho a dalších autorů. Sváteční setkání při hudbě, které po-
řádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, základní 
uměleckou školou a Spolkem Metoděj, bude zároveň čtvrtým kon-
certem hudebního cyklu Bravo v sezoně 2016/2017. 
Koncert, po jehož skončení jsou všichni zváni před „Barborku“ k novoroč-
nímu přípitku, se koná pod záštitou starosty města Františka Johna. Začá-
tek 1. 1. 2017 v 15 hodin, vstupné je dobrovolné.     PhDr. Zdeněk David 

tŘíkrÁlovÝ konCert v DUbiCkU. V neděli 8. ledna ve 14 hod. 
v sokolovně v Dubicku vystoupí Zábřežský komorní orchestr. Sólisté Ma-
rek Kozák – klavír, Hana Johnová – zpěv, Julie Suchá – recitace.           red. 

maletín. Tuto neděli 1. ledna budeme slavit mši svatou v kostele sv. 
Mikuláše v Maletíně.   P. František Eliáš 

v úterý 3. ledna o svátku neJsvĚtĚJŠíHo JmÉna JežíŠ bude v Zábřeze v kostele sv. 
bartoloměje slavena mše svatá v 9.40 hod. 
 

boHoslUžby o slavnosti ZJevení pÁnĚ 
Ve Zvoli bude vigilie slavnosti ve čtvrtek 5. ledna v 17.00 hod., v Zábřeze v pátek 6. ledna 
v  kostele sv. Bartoloměje mše svaté v 7.00 a 17.30 hod.  P. František Eliáš

svÁtost smíŘení o prvním pátku – 6. února můžete od 15.30 hod. přijmout v kostele 
sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš

tŘíkrÁlovÁ sbírka 2017. Tříkráloví koledníci se na 
své putování vypraví již 2. ledna. Potkávat se s nimi můžete 
až do neděle 15. ledna 2017. Poznáte je podle královského 
oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; ponesou zape-
četěnou pokladničku s logem Charity; doprovází je vedou-
cí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským 
průkazem. 
Pokud chcete vidět více o přípravě sbírky, podívejte se na 
reportáž Mohelnické televize.

vÁnoČní DoZnívÁní. Dne 8. ledna 2017 v 15.00 hod. jste srdečně zváni na
koncert kapely CLASSIC BAND. Poslední vánoční melodie zahrají a zazpívají pod taktov-
kou Ivana Zely v kostele sv. Barbory v Zábřeze.  red.
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postřelmovsko    postřelmovsko

Zveme Vás v neděli 8. ledna v 10.30 hod. do lesnického kostela sv. Jakuba na „koleDo-
vÁní U JesliČek“ s Addams Family. Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy a vánoční 
písničky v osobitých úpravách. Nechme znít Vánoce i v novém roce. 
Můžete přijít už o hodinu dřív (v 9.30 hod.) a společně s námi slavit mši svatou. 

MO KDU – ČSL Leština si Vás dovoluje pozvat na spoleČenskÝ ples, který se koná 
v sobotu 14. ledna 2017 od 20.00 hod. v kulturním domě v Leštině. K tanci a poslechu hra-
je duo Stanislav Gregora a Pavla Zechová. Bohaté občerstvení a tombola zajištěny. V prů-
běhu plesu vystoupí Mažoretky ZUŠ Zábřeh. Vstupné je 80 Kč. Vstupenky lze dopředu 
rezervovat u paní Mileny Hradilové tel. 605 988 410. 

štítecko    štítecko    štítecko

O Slavnosti Zjevení Páně, v pátek 6. 1. bude v 16 hod. adorace a možnost svátosti smíření 
a v 17.00 hod. mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla. 
 V sobotu 7. 1. v 8 hod. jste zváni na Mariánské večeřadlo.  P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice

V neděli 8. ledna v 15.00 hod. jste srdečně zváni na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT do Lubní-
ku. Vystoupí schola Gaudium pod vedením pana Josefa Hrocha.  P. Jaroslav Přibyl

* * *
novÝ rok a vĚČnost. Včera jsme zakončili a do moře nenávratna zapadl opět jeden 
rok. Dnes otevíráme rok nový a po dalších 365 dní budeme v něm prožívat svůj život a do-
tvářet tak osud svůj i osudy jiných. 
 Nebyli bychom moudří, kdybychom si zvláště na začátku nepoložili otázku – k čemu 
naše dny budou směřovat. Nebo také – proč vlastně žiji? Jak ubohý je člověk, který si ne-
dokáže odpovědět. Může se mu stát stejně jako kancléři vévody lotrinského, na jehož ná-
hrobku jsou slova: „Tento muž žil na světě ve službách dvorských; zapomněl na svou duši 
a zase odešel, aniž věděl, proč přišel.“
 Každý člověk má vymezený určitý časový úsek, ve kterém celou svou činností i smýš-
lením vytváří svou věčnost. Jakmile daný čas životní zkoušky uplyne, staneme Bohu tváří 
v tvář.
 V tomto nám vymezeném časovém úseku, plyne nezadržitelně náš pozemský život. 
Svou prací se smíme podílet na Boží tvůrčí činnosti, kterou Bůh stvořil, či tvoří svět a kaž-
dého z nás. Nejsme tedy postaveni „před hotové“. Ne snad proto, že by nebylo v Boží moci 
vše definitivně „dokončit“, ale proto, abychom sami mohli mít aktivní podíl na utváření 
světa i života...
 Máme-li vést život rozumný, zacílený na věčné dobro člověka, pak je třeba věci uží-
vat podle stupnice hodnot, aby nižší sloužilo vyššímu, časné věčnému, a to vše ještě uvést 
v soulad podle zásady: „Natolik věci časné užívat, nakolik nás vedou k Bohu a natolik se 
jich zříkat nakolik nás od Boha odvádějí.“ Z času před 2.000 lety k nám zaznívají Ježíšova 
slova: „Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Co bude moci 
nabídnout člověk Kristu při posledním soudu, aby získal věčnou blaženost, kterou ztratil 
hříšným životem.“ (Mt 16,26)                                   P. Antonín Pospíšil  
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky nejsou v tomto čísle uvedeny, protože bylo připraveno v předstihu. 

Děkujeme všem, kteří se postarali o pohodový průběh vánočních svátků 
přípravou kostelů či aktivním zapojením se do bohoslužeb. Také všem zpěvákům 
a hudebníkům při slavnostních bohoslužbách a vánočních koncertech. 
Všem farníkům vyprošujeme u Pána, aby jim osobně 
i v rodinách vydržela pohoda Vánoc.  Kněží zábřežského děkanátu

poDĚkovÁní
Za pomoc při rorátních snídaních si zaslouží velké poděkování paní Marie Rábelová, stej-
ně jako všichni, kteří přispěli (které přispěly) domácím pečivem nebo finanční částkou.   
  Míla Janů

statistiky Za rok 2016 ve FarnosteCH
spravovanÝCH Ze ZÁbŘeHa
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2015
v roce 2016 bylo nově 37 (19) pokřtěných: 
 v Zábřeze 29 (18), v Maletíně 3 (0), ve Zvoli 5 (1)
věrnost si slíbilo 8 (15) manželských párů: 
 v Zábřeze 7 (15), v Maletíně 0 (0), ve Zvoli 1(0)
na věčnost jsme vyprovodili 42 (53)bratří a sester: 
 v Zábřeze 36 (46), v Maletíně 0 (0), ve Zvoli 6 (7)

relaXaCe po vÁnoCíCH
Kdo je rád na čerstvém vzduchu a zároveň chce udělat něco užiteč-
ného pro farnost, je zván na brigádu do farního lesa za Zábřehem 
na úklid paseky po těžbě. 
Brigáda bude v sobotu 7. ledna od 8.30 a v sobotu 14. ledna od 8.30 

hod. Setkáme se u fary nebo přímo na pasece v lese. Občerstvení (špekáčky pro brigádní-
ky) a ohniště zajištěno.  Na spolupracovníky se těší P. František Eliáš tel. 731 626 500 

setkÁní pastoraČníCH a ekonomiCkÝCH raD DĚkanÁtU
v úterý 17. ledna 2017 v 17.00 hod. se členové pastoračních a eko-
nomických rad opět sejdou v katolickém domě v Zábřeze s děka-
nem a jeho spolupracovníky. 
tentokrát bude součástí tohoto setkání přednáška Th.lic. Jakuba 
Doležela o praktických možnostech charitní služby v každé jed-
notlivé farnosti. naváže na zajímavou přednášku o životě farnosti 
od p. Jiřího kani. 
 „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
  Mt 25,40 P. František Eliáš, děkan 


