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svátek svaté rodiny
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 128: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1: Gn 15, 1-6; 21, 1-3
2: Žid 11, 8. 11-12. 17-19
Ev. Lk 2,22-40
Ordinárium: Ebenovo č. 504 		
příště latinské č. 509

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
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VSTUP DO ROKU 2018 ZPŘÍJEMNÍ NOVOROČNÍ KONCERT

Nový občanský rok v Zábřehu opět symbolicky zahájí
slavnostní novoroční koncert konaný v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Milana Plodka se sólisty Johanou Kolčavovou na
klavír, barytonistou Vojtěchem Poštulkou a sopranistkou
Hanou Johnovou.
Novoroční koncert je tradiční příležitostí pro ty, kdo si
chtějí vstup do nového roku zpříjemnit hodnotným kulturním zážitkem a společenským setkáním při novoročním přípitku. Tomu bude tentokrát předcházet oficiální
otevření cesty s historickými milníky v nově zrekonstruovaných Bezručových sadech. Jde o dvanáct kamenů připomínajících významné události v dějinách našeho státu,
města a kostela sv. Barbory.
Vystoupení komorního orchestru, které se koná pod záštitou starosty města Františka Johna a je zároveň 6. koncertem cyklu Bravo Zábřeh v letošní sezoně, má začátek v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.
		
PhDr. Zdeněk David
V neděli 7. ledna 2018 v 15.00 hodin jste srdečně zváni do kostela sv. Barbory na koncert VÁNOČNÍ DOZNÍVÁNÍ kapely CLASSIC BAND, která zahraje pod vedením Ivana Zely.
Na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT jste zváni v neděli 7. ledna 2018 ve
14.00, do Sokolovny v DUBICKU. Účinkuje Zábřežský komorní orchestr pod vedením Milana Plodka.
Sólisté: Johana Kolčavová-klavír, Hana Johnová-soprán, Vojtěch Poštulka-baryton, Julie Suchá -recitace.
Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi
NOVÁ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý
2. ledna od 18.00 hod. na Charitě.
P. Radek Maláč
„Církev existuje proto, aby evangelizovala,“ píše v encyklice Evangelii nuntiandi papež
Pavel VI. Jenže jak na to?
Evangelizace, která je ve světě nejúčinnější – a to můžeme vidět napříč všemi denominacemi –, je evangelizace skrze osobní vztahy. Jde o to vnímat lidi, kteří jsou mi postaveni
do života, modlit se za ně, sloužit jim s láskou, a je-li k tomu otevřená cesta, i svým slovem
zvěstovat Krista. Toto je způsob evangelizace, ke kterému jsou pozváni svým křtem všichni křesťané a který je pro nás pro všechny možný.
Otec Radek Maláč nabízí všem, kdo by se chtěli o farních buňkách více dovědět a případně se do nich i zapojit, aby přišli v pátek 5. 1. 2018 po mši svaté (která začíná
v 17.30) do zábřežského farního kostela.
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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 Katolickém domě v Zábřeze.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM – Masarykovo nám. Zábřeh
vás zve na své lednové akce.
 V úterý 2. ledna vás zveme od 8.30 hod. na Novoroční setkání v Hnízdě
 Na úterý 9. ledna jsme připravili přednášku s praktickými ukázkami
ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU. Začátek v 9.30 hod., přednáší Adéla Reichlová
 V úterý 16. ledna od 9.30 hod. představí Mgr. Karla Hrochová a Lenka Hamplová kurzy Alfa, které budou v Zábřeze probíhat od 1. února roku 2018
 23. ledna od 9.30 hod. jste zváni na přednášku AGRESE JAKO SOUČÁST ŽIVOTA,
JAK S NÍ PRACOVAT? Mgr. Zuzany Staroštíkové
 V úterý 30. ledna od 9.30 přednáší Ing. Marie Jílková na téma ODPOJENÍ MUŽI ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP
http://www.hnizdozabreh.cz/

KRISTOVA CÍRKEV JE . . .

● Církev, která zve. Církev otevřených dveří. Hřejivá, mateřská církev.
● Církev porozumění a soucitu, přemýšlení a radosti. Církev, která se směje s lidmi
a která pláče s lidmi.
● Církev, které není nic cizí a která neodsuzuje. Lidská církev, církev pro nás. Církev,
která čeká na svoje děti jako matka.
● Církev, která hledá své děti.
● Církev, která se zajímá o lidi tam, kde jsou: v práci a při hře, v továrně a na fotbalovém hřišti, mezi čtyřmi stěnami vlastního domu. Církev slavnostních dní a církev
každodenních starostí.
● Církev, která nevyjednává a nezjednává, nestanoví podmínky a nevyžaduje výkon.
● Církev, která nepolitizuje. Církev, která nemoralizuje.
● Církev, která nevyžaduje ani nevystavuje osvědčení o dobrém chování.
● Církev malých, chudobných a neúspěšných, unavených a přetížených, ztroskotávajících a ztroskotaných v životě, v povolání, v manželství.
● Církev těch, kteří stojí ve stínu, plačících a zarmoucených.
● Církev hodných, ale i nehodných, svatých, ale i hříšníků.
● Církev − ne zbožných slov, ale tichých skutků pomoci. Církev lidu.
Kardinál Franz König (1905-2004)
ve své závěrečné řeči na konci Druhého vatikánského koncilu 8. prosince 1965.
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Odpověď arcibiskupa na práci farních rad v roce 2017
Drazí bratři a sestry,
upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do práce farních rad i do
společných setkání v děkanátech, a nakonec i děkanům, kteří představili výsledky a společně s biskupy hledali správné odpovědi i ná
vrhy dalších kroků.
Hlavní přínos vidím už v tom, že jste společně přemýšleli, pracovali a modlili se. Setkání v děkanátech mělo dát příležitost k výměně zkušeností
a vzájemnému povzbuzení. Vaše zprávy potvrzují, že máme velmi rozdílné farnosti.
Nejen velké a malé, či aktivní a spící. Některé maličké farnosti mají velmi zodpovědné a obětavé farníky. Některé velké mají problém sehnat kostelníka či zajistit úklid
a zdobení kostela. I když povzbuzuji k oživení farnosti, nejde mi o to, abychom přidávali aktivity. V některých případech je to potřeba, ale ne všude. Jak píšete, někde
jste sami překvapeni, kolik dobrého se u Vás děje. I já mám velkou radost z mnoha
krásných věcí, které děláte nejen v péči o kostel a faru, ale i pro krásné bohoslužby, do nichž se zapojují ministranti a scholy či chrámové sbory, lektoři a akolyté. Na
řadě míst vytváříte farní společenství složené z mnoha živých skupin, které nežijí pro
sebe, ale zapojují se do společného díla, když například do farních dnů se zapojují
různá společenství a různé generace, když se pracuje pro rodiny a děti, ale zároveň
nezapomíná na staré a osamělé, když si rozdělí hodiny o adoračních dnech různá
společenství a spolky, když všechno nedělá několik obětavců, ale daří se zapojit více
lidí.
Někde jste přijali do farní rady zástupce mladých, kteří o to žádali při Arcidiecézním fóru mládeže, a oni Vám přinášejí novou chuť. Zvláště chci ocenit statečnost věřících, kteří přes těžkou situaci, kdy malá skupina starších lidí se obětavě stará o velký kostel, a při tom dovedou pěstovat hezké mezilidské vztahy nejen mezi sebou.
Arcibiskupství se bude podílet na jejich odvážných snahách. Rád bych, aby pocítili
solidaritu i jiných farností. Zazněl například návrh, aby velká farnost či děkanát si
vzal patronát nad nějakou neobsazenou farou v pohraničí, kterou by farníci udržovali a mohli tam jezdit se svými dětmi na prázdninové tábory.
Vaše návrhy na změny nabídek ze strany kurie a našich center projednáme a budeme se snažit na ně reagovat. Z některých míst se volá po různých nabídkách pomoci, ale zdá se, že někteří žadatelé asi nevědí o tom, že konkrétní nabídka už existuje. Pokusíme se nabídky nově a lépe prezentovat, ale zároveň prosíme, abyste se po
nich ptali a využívali je. Například některé farnosti asi nevědí, že v každém děkanátu
pracuje technik, který pomáhá farnostem děkanátu se zajištěním oprav, především
projektů a různých povolení až po výběrová řízení, nebo podávání žádostí o dotace
či zajišťování potřebných revizí…
Podobně je v každém děkanátu pobočka diecézního centra pro rodinu. Tam se
však počítá s dobrovolnými spolupracovníky. Zvláště potřebujeme manželské páry,
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které mohou věnovat nějaký čas přípravě snoubenců či vedení manželských společenství. Někteří už takto pomáhají a já jim moc děkuji. Bylo by však třeba najít další
ochotné páry, aby se mohly úkoly více rozdělit. Mnozí těžce neseme, jak se mnohé
rodiny rozpadají. Nestačí však naříkat, je třeba jim poskytnout pomoc, doprovázet je
a nabídnout oporu společenství. Rodinné centrum nabízí kurzy pro animátory rodin
i lektory snoubenců. Těším se, že pomůžete najít nové zájemce.
Na mnohé otázky, které jste kladli, by Vám měli odpovědět kněží. Pokud jde
o ekonomické otázky diecéze a o církevní hospodaření po restitucích, pošlu duchovním správcům aktuální informace. Řadu informací nabízí diecézní informátor Oldin, který vychází desetkrát ročně a bohužel o něm mnozí nevědí. Proto navrhuji,
aby na celé funkční období, jako malou pozornost za obětavou službu, farnost zaplatila všem členům farní rady Oldin, z něhož se mohou dovídat potřebné informace
pro naši spolupráci. V následujících číslech Oldinu se pokusím odpovědět na položené otázky a předávat Vaše inspirativní myšlenky všem čtenářům.
Pro další rok mám na Vás tři prosby:
1. Snažte se přispět k tomu, aby Vaše farní společenství byla živou církví, milým domovem i znamením Boží přítomnosti pro okolní svět. Využívejte všechny příležitosti
k tomu, aby Vaše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží lásku a tak poznávat Krista.
2. Tam, kde máte ve farnosti různé skupiny (jako Orel, Katolický skaut, Eucharistická hodina, Modlitby matek či otců, třetí řády či hnutí, katolickou školu či společenství mládeže), zapojte je například tím, že o adoračním dnu farnosti či bdění u Božího hrobu si každá z těchto skupin vezme na starost jednu hodinu. Podobně v postní
době se mohou střídat ve vedení Křížové cesty. A proč by se tak nemohli zapojit i hasiči?
3. Z dopisů biřmovanců vím, že mnoha mladým lidem pomohlo udržet a rozvíjet
víru zapojení do společenství ministrantů a schol. V tomto roce dostanete nová pozvání a nové pomůcky k práci s ministranty a scholami (například kurz pro vedoucí).
Prosím, podpořte tato společenství. Je velkou pomocí, když se někdo z tatínků, kdo
má zkušenosti ministranta, ujme vedení chlapců ve farnosti. Podobně schole, která
nemá zrovna vhodnou vedoucí z řad mládeže, může pomoci maminka, která kdysi
ve schole zpívala. Někde mají skupin víc, například vedle scholy mládeže je schola
rodičů s malými dětmi. To má i skvělý výchovný vliv a malé děti to v kostele baví. Nějaké materiály pro práci s ministranty a nazpívané žalmy pro neděle najdete na webových stránkách arcidiecéze už nyní. Je hezké, když mají scholy široký repertoár, od
klasiky po kytarové písně, od jednohlasů po sbory případně i s orchestrem, ale jejich
základním posláním je zpívat mši svatou, tedy ordinária a responzoriální žalmy. To
by měl být základ.
Letos Vás prosím o pomoc v těchto oblastech. Po roce Vás poprosím o sdělení
Vašich zkušeností.
S prosbou o vzájemnou modlitbu i o modlitbu za potřeby všech farníků, zvláště těch vzdálených,
zdraví a ze srdce žehná arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

VÁNOČNÍ ČAS JE PLNÝ ZÁZRAKŮ, STÁVÁ SE I TO, V CO JSME UŽ NEDOUFALI.
Z ČERVENOVODSKA JSME DOSTALI SLÍBENOU „ZPOVĚĎ“ OTCE VITALIJE MOLOKOVA…
Jaké bylo vaše dětství? Máte hodně sourozenců?
Do 12 let jsem byl obyčejný sovětský kluk. Pak jsem se začal vážněji
zajímat o hudbu a v 14 letech jsem se dostal na speciální celorepublikovou hudební školu „pro nadané děti“. S tím souviselo i to, že od
té doby jsem skoro pořád žil mimo domov a rodinu. Tak je to vlastně až doposud. Rodiče se rozvedli, když mi bylo pět, po otci mám
nevlastního bratra.
Vaše nejoblíbenější hra v dětství –
Jako děti v letě jsme se nejčastěji koupaly v jezeře a hrály jsme na honěnou mezi plavidly. Tohle jsem měl nejradši.
Věnujete se sportu, o co se zajímáte ve volném čase?
Od roku 2009 až po začátek roku 2017 jsem dělal sportovní šerm. Momentálně bohužel
z různých příčin nesportuji. Ve volném čase nejvíc asi čtu (knihy teologické a filozofické,
ale také beletrii, mám nejraději sci-fi – Sheckley, Bradbury apod.) Pokouším se učit němčinu (angličtinu již ovládám docela slušně, bohužel více písemnou, než ústní). Občas krátce nahlédnu do základu jiných jazyků, prostě pro zajímavost. Samozřejmě, hodně poslouchám hudbu. A taky se často dívám na filmy.
Čeho se nejvíc bojíte? - To neřeknu.
Vaše cesta do semináře byla přímá nebo jste si prošel nějakým „civilním“ zaměstnáním? Mám za sebou vystudovanou vysokou hudební školu s diplomem v oborech „muzikolog-badatel“ a „muzikolog-učitel“. Ale hned po skončení vysoké školy jsem nastoupil
jako farář (tenkrát ještě pravoslavný) do farnosti, což byl rok 1996. Po konverzi ke katolické církvi v roce 1999 jsem nastoupil do kněžského semináře v Olomouci.
Nacházíte rozdíly v životě křesťanů na Moravě a na Slovensku, v Polsku?
Spíš bych řekl o rozdílu v mentalitě křesťanství v Uzbekistánu a Česku. V Uzbekistánu
bylo více cítit, že Církev je skutečně katolická – objímá v sobě všechny národy a kultury.
No víte, když ve mši první čtení je v ruštině, druhé v němčině a evangelium v angličtině… K tomu ještě třeba na Vánoce nějaké koledy v polštině, a pak skupina korejců zazpívá něco svého...
Vaše životní motto?
Kdysi ještě v dětství mě velmi oslovilo to latinské „Per aspera ad astra“ (Přes překážky ke
hvězdám). V podstatě, oslovuje doposud.
Jaké jídlo vám nejvíce chutná? Jídlo z asijských krajů. Názvy vám nic neřeknou, popisy
nejspíš taky. Až tam budete, ochutnejte místní kuchyni, stojí to za to.
Chtěl byste něco osobního vzkázat našim čtenářům…. Osobní věci se říkají osobně. 
Redakce děkuje otci Vitalijovi a přeje všechno dobré.
6

štítecko

štítecko

štítecko

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
O druhé neděli adventní proběhl druhý ročník dobročinné akce naší farnosti. I přes mrazivé počasí po celé odpoledne přicházeli návštěvníci na skvělý punč, cukroví a za nákupem malých dárečků. Výtěžek celé akce je 7.325 Kč, z toho 835 Kč nám věnovaly děti ze ZŠ
Štíty ze svého vánočního prodeje vlastních výrobků. Celým výtěžkem podpoříme Dětský
fond UNICEF v boji s dětskou podvýživou.
Všem, kteří se zapojili, ať již na akci nebo při přípravách, velice děkuji.
		
Eva Pecháčková
HAITSKÉ POZDRAVY – úryvek z dopisu koordinátorky projektu „Adopce na dálku
Haiti“ Kláry Loffelmannové
Vážení adoptivní rodiče, opět se nám přiblížily svátky a já Vám s potěšením píši tento dopis. Ráda bych Vám jeho prostřednictvím předala vřelé pozdravy a poděkování od všech
adoptovaných dětí z Haiti, kterým jste letos velmi pomohli v jejich cestě ke vzdělání, lepšímu zdraví, v přípravě na budoucí povolání či založení rodiny. Můžete být na své děti
velmi hrdí, neboť i v nelehkých podmínkách na sobě usilovně pracují a statečně zdolávají
nejrůznější překážky.
I já, se připojuji k velkým díkům všem, kteří naše adoptované děti podporují.
		
Eva Pecháčková

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 7. 1. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 4.859 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 2.300 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
Slavnost Tří králů oslavíme v pátek 5. 1. v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.
6. ledna je první sobota v měsíci. v Postřelmově bude od 9.00 hodin mariánská pobožnost. Všichni jsou zváni.
MO KDU-ČSL Leština si vás dovoluje pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná v sobotu 13. ledna 2018 od
20.00 hod. v kulturním domě v Leštině. K tanci a poslechu hraje duo Stanislava Gregora a Pavla Zechová. Bohaté občerstvení a tombola zajištěno. V průběhu plesu
vystoupí mažoretky ZUŠ Zábřeh. Vstupné 80 Kč. Vstupenky lze dopředu rezervovat u paní Mileny Hradilové
tel. 605 988 410.
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charitativní služba církve v děkanátu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Koledování. Tříkráloví koledníci se na své putování vypraví již 2. ledna.
Potkávat se s nimi můžete až do neděle 14. ledna 2018. 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.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z BRNA – v přímém přenosu na ČT 1 můžete v neděli 7. ledna 2018 v 18 hodin sledovat Tříkrálový koncert Charity ČR z Městského divadla v Brně.






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 jejich rodinách 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 2018. Ať s Vámi zůstává Boží pokoj
a dobrá vůle.
Za děkanát Zábřeh P. Radek Maláč, děkan
Všem, kdo se podílejí na životě města Zábřeha, žitím křesťanských hodnot
přispívají k vytváření zdravé společnosti s pevnými základy, děkuji za spolupráci v roce 2017 a přeji Boží požehnání, vše dobré, zdraví, pokoj v rodinách a krásné mezilidské vztahy v roce příštím.
RNDr. František John
Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům za účast
na orelských akcích a za pomoc při jejich organizování. Do nového
roku 2018 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Mgr. Jana Kubíčková, starostka jednoty Orla Zábřeh
Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a doufáme, že nám svými dary budete pomáhat i v roce 2018. Pán Bůh ať Vám požehná.
Kolektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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