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24. 12. 2017
Ročník XXIV. číslo 51

čtvrtá neděle adventní
Zábřeh

Zvole, Maletín
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

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, 
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: 
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, 
že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

Žalm 89   navěky chci zpívat o Hospodinových milostech
1: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16               2: Řím 16,25-27                                        Ev. Lk 1,26-38 
Ordinárium: Břízovo č. 503               příště Ebenovo č. 504 

„Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“
Lk 1,38
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vánOční a nOvOrOční BOHOSlUŽBY 
Pondělí 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli 
Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě večerní boho-
služby. na zábřežské interně blok a bude slavena mše svatá ve 13.00 hod. 
27. a 28. 12. je mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod.
31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 budou mše svaté jako každou neděli.

Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před a po mši svaté. 
25. prosince po skončení Rybovy mše vánoční a 26. a 27. 12. od 13.00 do 18.00 hod. 

vánOční KOnCertY 
Koncertní provedení rybovy mše vánoční si nenechte ujít 25. prosince 
o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 16 hod. v chrámu sv. Bar-
toloměje v Zábřeze.                                                              

Zveme vás na Štěpána, v úterý 26. prosince v 15.00 hod. do kostela sv. 
BARBORY na tradiční lidové ZPÍVÁNÍ KOLED.
Od 14.30 hod. otevřeme dveře kostela k volné prohlídce původního zrestaurovaného BET-
LÉMA.  Spolek sv. Barbora Zábřeh, z.s.

vStUP dO rOKU 2018 ZPŘíJeMní nOvOrOční KOnCert
Nový občanský rok v Zábřehu opět 
symbolicky zahájí slavnostní novoroč-
ní koncert konaný v kostele sv. Barbo-
ry. Vystoupí na něm Zábřežský komor-
ní orchestr pod vedením Milana Plodka 
se sólisty Johanou Kolčavovou na klavír, 
barytonistou Vojtěchem Poštulkou a so-
pranistkou Hanou Johnovou.

 Novoroční koncert je tradiční příleži-
tostí pro ty, kdo si chtějí vstup do nové-
ho roku zpříjemnit hodnotným kultur-
ním zážitkem a společenským setkáním 
při novoročním přípitku. Tomu bude 
tentokrát předcházet oficiální otevření 
cesty s historickými milníky v nově zre-
konstruovaných Bezručových sadech. 
Jde o dvanáct kamenů připomínajících 
významné události v dějinách našeho 
státu, města a kostela sv. Barbory.
Vystoupení komorního orchestru, kte-
ré se koná pod záštitou starosty města 
Františka Johna a je zároveň 6. koncer-
tem cyklu Bravo Zábřeh v letošní sezo-
ně, má začátek v 16 hodin. Vstupné je 
dobrovolné.    PhDr. Zdeněk David
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SPOLEK METODĚJ
  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hud-
by a zpěvu zveme na tradiční POvídání O vínečKU PŘI 
CIMBálU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Ko-
plíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná 
o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. ve středu 27. prosin-
ce v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky 
není podmínkou ke vstupu.
 Nejenom seniory zveme v sobotu 30. prosince na „Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem“. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve 14.00 hodin. 
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil le-
tošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2018 při Silvestrovské veselici se 
skupinou MELODIK ROCK, které připravujeme na neděli 31. prosince. Vstupenku s mís-
tenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit v před-
prodeji 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 2018 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a po-
koje.  Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel 

  SvatOJaKUBSKá CeSta Z HOrní KrUPÉ dO COMPOStelY
Poutník Jan Votava se s námi podělí o „nějaké fotky s trochu povídání“ na 
téma své (2900 kilometrové) pěší poutě na „konec světa“. 
Setkání s Janem Votavou se uskuteční v úterý 9. ledna v 17.00 hod. v Ka-
tolickém domě v Zábřeze

nOvá PaStOrační a eKOnOMICKá rada FarnOStI ZáBŘeH se sejde v úterý  
2. ledna od 18.00 hod. v zasedací místnosti Charity Zábřeh. P. Radek Maláč

  

ŽIvÝ BetlÉM v HOŠteJně
Stalo se již krásnou tradicí, že se 
na svátek sv. Štěpána scházíme 
na „Hradě“ (u salaše) a společ-
ně prožíváme atmosféru betlém-
ské noci. V letošním roce nás s 
sebou do Betléma vezmou hoš-
tejnští skauti, kteří pro nás mají 
připravenou hru o narození Spa-
sitele. Přijměte srdečné pozvání 
a 26. 12. 2017 v 16.30 hod. na vi-
děnou v Hoštejně. 

Vše dobré přeje L. Diblík
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Farní evanGelIZační BUŇKY (FeB)

Co jsou FeB?
 Jsou to malá společenství věřících (cca 4–10 
osob), která se scházejí pravidelně každý týden. (Ne 
každý může přijít každý týden, ale možnost přijít je.) 
Setkání trvají zhruba jeden a půl hodiny, náplní se-
tkání je společná modlitba chvály, sdílení, vyslech-
nutí katecheze faráře a sdílení se nad ní, případně 
společná četba a meditace biblického úryvku, pro-
sebná modlitba za různé potřeby jednotlivých čle-
nů a také přímluvná modlitba za sebe navzájem. 
FEB jsou otevřená společenství připravená při-
jmout mezi sebe nejen ty, kdo Boha zatím hleda-
jí, ale i již věřící bratry a sestry z farnosti. Buňka 
v lidském těle se rozmnožuje dělením – i FEB se 
rozmnožují tím způsobem, že po dosažení určitého 
počtu členů se dělí na dvě nové buňky.

Historie Farních evangelizačních buněk
Americký kněz, otec Michael Eivers jako první rozvinul v katolické církvi evangeli-
zační metodu, která se nazývá domácí buňky a s úspěchem ji aplikoval ve své farnos-
ti na Floridě začátkem osmdesátých let. Zvláštní místo vyhradil ustavičné adoraci 
24h/24h sedm dní v týdnu. V roce 1987 don Pigi Perini, farář farnosti St. Eustori-
gio v Miláně, na radu svých přátel odjel na Floridu, aby se s touto zkušeností sezná-
mil. Tato návštěva znamenala pro něho radikální konverzi. Po návratu shromáždil 
40 svých věřících, které pozval, aby mu pomohli učinit z jejich farnosti společen-
ství horlivé víry zaměřené na evangelizaci po vzoru společenství v první církvi. Tato 
zkušenost se rychle šířila nejdřív v celé farnosti St.Eustorgio (Miláno) (dnes je tam 
asi 180 evangelizačních společenství-buněk) a pak postupně do mnoha dalších far-
ností v Itálii i v zahraničí. Don Pigi začal organizovat formační semináře, které měly 
vliv na farnosti po celém světě. Pontifikální rada pro laiky se přesvědčila, že tato me-
toda je přijatelná a použitelná pro farnosti na celém světě a navrhla donu Pigimu, 
aby vytvořil mezinárodní organizaci, aby celá církev mohla žít z této milosti. V roce 
2009 byl Systém farních evangelizačních buněk schválen Pontifikální radou pro laiky 
a vřele doporučen pro celou církev.

několik svědectví bratří a sester z dolanské farnosti na otázku: Co mi přináší se-
tkávání v buňkách?
Posilu a radost ze společné modlitby i ze společenství – navzájem se neseme, myslí-
me na sebe, modlíme se za sebe. Opora, povzbuzení, když je mi těžko. Že nás učí být 
více v kontaktu. Jako pro vedoucí – údiv a radost, jak rychle jsme se sjednotili a jdeme 
v modlitbě na osobní rovinu, a jak se modlíme za konkrétní situace. (Hanka)
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Otevřou se vám obzory, když zjistíte, za kolik věcí máte děkovat. Že přitom v rukách 
nemáte vůbec nic, co by vám nebylo dáno. On to člověk většinou přizná, ale aby se 
mu to vědomí dostalo „pod kůži“, je nutná pravidelnost. A hlavně společenství, mod-
litba, společná přímluva i díky, společné sdílení se nad myšlenkou z Písma, to člověka 
strašně obohacuje. Sám bych na mnohé nemohl nikdy přijít. A to je působení Ducha 
svatého, který se nám jednotlivcům dává poznat prostřednictvím církve, společenství. 
Člověk pak snáze zvládá těžkosti všedního dne, a ruku na srdce, snad i bez různých ji-
ných berliček. (Igor)
V buňce je pro mne hodně důležité, že se můžeme vzájemně sdílet o tom, jak žijeme 
s Bohem, že s ním nejsem sám. Je to veliké svědectví o Boží přítomnosti v životě kaž-
dého z nás. A taky jsem moc vděčný za to, že se navzájem můžeme nést v modlitbě. 
(Marek)

Farní evanGelIZační BUŇKY v ZáBŘeŽSKÉM děKanátě
v našem děkanátu fungují farní evangelizační buňky (FeB) něco přes dva roky. 
dvě buňky jsou v červené vodě, dvě v Písařově a dvě v Zábřeze. 
O. radek Maláč nabízí všem, kdo by se chtěli o farních buňkách více dovědět a pří-
padně se do nich i zapojit, aby přišli v pátek 5. 1. 2018 po mši svaté (která začíná 
v 17.30) do zábřežského farního kostela.

  

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 17. prosince: Jakubovice 472; Písařov 899; Červená Voda 2.651; Šanov na 
zvon 22.632 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

MŠe SvatÉ na PŘelOMU rOKU 
 Neděle 31. prosince: Červená Voda 11.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.30 hod.
 Pondělí 1. ledna: Červená Voda 11.00; Janoušov 7.30; Písařov 8.30 hod. 

Požehnaný čas vánoční i nadcházející rok 2018 přeje P. Vitalij Molokov 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 17. prosince: Mohelnice 4.534; Úsov 770; Studená Loučka 420 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 
Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 2018.   
  P. Petr Souček

postřelmovsko    postřelmovsko

BOHOSlUŽBY na PŘelOMU rOKU: 
neděle 31. 12. – Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod.
pondělí 1. 1. 2018 – Postřelmov 8.00, Dlouhomilov 9.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod. 

Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 17. prosince: Jedlí 1.700; Klášterec 1.000; Svébohov na opravy 6.400 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
 

neděle 31. 12. 2017: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.  
Pondělí 1. 1. 2018: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí v 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.  

Schola Gaudium srdečně zve na koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby „Hej, 
mistře“. Koncert se koná v pátek 29. prosince v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Svébohově. Dobrovolné vstupné bude použito na opravy fary.

Ohlášky
Dne 6. 1. 2018 vstoupí do stavu manželského v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí

Ing. Lenka Bartoňová a Ing. Josef Kubíček, PhD.

Přeji všem farníkům radost z Kristova narození
a hojnost Božího požehnání v roce 2018.  P. Władyslaw Mach SDS

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 17. prosince: Lubník 1.390; Tatenice 2.250; Hoštejn 1.750; Kosov 580 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

neděle 31. prosince: Tatenice 16.30; Hoštejn 9.30; Lubník 7.45; Kosov 11.00 
Pondělí 1. ledna: Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30; Lubník 7.45 hod.

MODLITBA RŮŽENCE – první sobota v měsíci 6. 1. 2018 v 17.30 v kostele v Hoštejně.

BIŘMOVANCI se sejdou v neděli 7. ledna v 16.30 na faře v Tatenici.
SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ, také 7. ledna v Tatenici v 18.00 hod. 

Radost z Kristova narození a požehnaný rok 2018.  P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 17. prosince na opravy: Zvole 14.010 Kč + dar na potřeby 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán P. František Eliáš 
V neděli 31. 12. bude slavena mše svatá v 10.15 a děkovná mše svatá v 16.00 hod. 

Přeji požehnaný vánoční čas a rád vám ze srdce žehnám. 
P. František Eliáš

FarnOSt Maletín. V Maletíně bude slavena mše svatá 25. prosince ve 14.30; v Hyn-
čině 26. prosince také ve 14.30 hod. V kostele sv. Mikuláše v Maletíně začneme nový rok 
mší svatou v neděli 7. ledna ve 14.30 hod. 
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.323 Kč a v Moravičanech 2.070 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

Děti, které chodí na náboženství v Lošticích vás zvou na ŽIVÝ BETLÉM, který nám před-
vedou na farním dvoře v Lošticích na Boží hod vánoční 25. prosince v 15.00 hod. Přineste 
si kancionály, zazpíváme vánoční koledy. 
 Pro děti bude loutkové divadlo a pro dospělé vánoční punč.

 Ve středu 27. 12. bude při mši sv. v 17.00 hod. v Lošticích svatojánské žehnání vína.
 Ve čtvrtek 28. 12. budeme v 18.00 hod. na faře v Moravičanech promítat film 
 o sv. Tomáši Becketovi.  P. Kristián Libant, CM

Všem přejeme hodně Božího požehnání, věrnost v plnění svých povinností,
lásku k našim bližním i k Bohu a ochotu odpouštět i v roce 2018. 
   P. Kristián, P. Ján a br. Jozef

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 17. prosince: Štíty 3.040; Cotkytle 655; Horní Studénky 5.450 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

BOHOSlUŽBY na PŘelOMU rOKU:
 neděle 31. prosince svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa: Štíty  v 9 hod. 
 pondělí 1. ledna: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30 hod. 

POZvánKa na KOnCert 
Ve čtvrtek 28. prosince v 18.00 hod. vás zveme do koste-
la sv. Jana Křtitele v Herolticích na koncert. Účinkuje pě-
vecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí. Na programu 
jsou klasické písně i vánoční koledy. Srdečně zvou Živé 
Heroltice.

Děkujeme všem farníkům a dárcům, kteří přispívali v tomto roce finančními dary na 
opravy, děkujeme farníkům, kteří se aktivně podíleli na veškeré pomoci ve farnos-
ti. Děkujeme schole Štíty a sboru Gaudium za doprovod liturgie nejen o slavnostech, 
ale také při svátečních a nedělních bohoslužbách, děkujeme řemeslníkům za práci při 
opravách ve farnostech, děkujeme zastupitelům města a obcí za spolupráci při slavnos-
tech a  koncertech.
Všem přejeme požehnané vánoční svátky a Boží pomoc a ochranu v roce 2018.
    P. Jacek Brończyk a pastorační rady farností Štíty, Horní Studénky a Cotkytle
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Sbírky z neděle 17. prosince: Zábřeh 12.617; Postřelmůvek 900 Kč. 
darY: Zábřeh - na TV NOE 700, na Proglas 500, na Haiti 600, na likvidaci lepry 1.300, na 
potřeby farnosti 4.000, na „Cestu 121“ 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

v Okýnku už si uživatelé své dárky rozbalili. nové po-
můcky jim usnadňují přesuny i vzájemnou komuni-
kaci.
Mobilní zvedák, odlehčený invalidní vozík i speciální 
počítačové vybavení mohou od letoška nově využívat 
klienti Denního stacionáře Okýnko v Mohelnici. Ulehčí a zjednoduší jim tak běžné čin-
nosti jako je hygiena, procházky či komunikace s okolím. Dárku v podobě ojedinělého 
kvalifikačního kurzu se pak dočkal i jeden z pracovníků Okýnka.
Pro lidi s těžkým typem kombinovaného či mentálního postižení je pobyt v Okýnku jed-
nou z možností jak se stýkat se svými vrstevníky, jak si rozšiřovat své osobní schopnosti 
vedoucí k zapojení do společnosti. Při rozvoji nebo udržení těchto dovedností, při setká-
vání s kamarády, ale i při péči o sebe však potřebují velkou dopomoc pracovníků. 
Denně využívanými pomůckami všemi uživateli pak jsou moderní komunikační prostřed-
ky. Dvě počítačové sestavy se speciální klávesnicí a myší i dva tablety jsou používány při 
skupinových i individuálních aktivitách – při nácviku divadla, kdy uživatelé vyhledávají 
vhodnou hudbu, při vzdělávacích aktivitách, při hledání návodů k rukodělným činnos-
tem, ale i při relaxaci a seberealizaci v rámci kreativních aplikací. Pro jednoho z pracovní-
ků Okýnka pak bylo zajištěno vzdělávání v dlouhodobém kurzu zaměřeném na podporu 
osob s mentálním postižením a autismem. 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Na sklonku roku 2017 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 zá-
zemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce ne-
byla myslitelná a kteří nám v průběhu roku propůjčovali své ruce 

v dobrovolné činnosti, darovali nám finance či charitativní dílo provázejí modlit-
bou. 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 2018. Vše dobré a pevné zdraví.        

Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh
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