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2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm 147

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

1: Sir 24,1-4.12-16
Ordinárium latinské č. 509

2: Ef 1,3-6.15-18
příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Jan 1,1-18

Ev. Jan 1,1-18

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku
u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život
a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk
poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo
pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal
skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který přijde po
mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to
milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše
Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten
o něm podal zprávu.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 6. ledna – mše svaté v Zábřeze v 9.25 a v 17.30 hod.
Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo také řecky Epifánie
Od starokřesťanských dob byly náplní tohoto svátku tři události:
1) zjevení Krista – krále pohanům („Třem králům“)
2) Ježíšův křest v Jordánu
3) proměnění vody ve víno v Káně Galilejské
Tento svátek připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
KOLEDOVÁNÍ probíhá již od 2. ledna a s koledníky se můžete potkávat až do neděle 12. ledna 2020. Poznáte je podle
královského oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; nesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; doprovází
je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským průkazem.
ODEVZDÁNÍ POKLADNIČEK – po koledování můžete
pokladničky odevzdávat na recepci Charity (Žižkova 15)
průběžně během pracovní doby (po-pá 7-16.30).
Pokud tuto možnost nebudete moci využít, ozvěte se, domluvíme se individuálně.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT se uskuteční v kostele sv. Barbory tuto neděli 5. ledna 2020
v 15 hod.
Hraje Classic Band Bludov, zpívá Pavla Houserková. Můžete se zaposlouchat do skladeb
např. Vánoční hvězda, Uspávání Ježíška, Panis angelicus.
Kruh přátel hudby a obec Dubicko vás srdečně zvou na
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT tuto neděli 5. ledna 2020 ve
14.00 hod. do Sokolovny Dubicko.
Účinkuje Zábřežský komorní orchestr pod vedením dirigenta Milana Plodka
Sólisté: Hana Suchá – soprán, Stanislav Bartošek ml. – trubka, Stanislav Bartošek st. – trubka, recitace – Julie Suchá. Na
programu: Pavel Josef Vejvanovský, František Václav Míča,
Edvard Grieg
Vstupné dobrovolné
KURZY ALFA. Od úterý 14. ledna 2020 až do Velikonoc bude na Devítce
probíhat nový ročník kurzu Alfa. Kurz je určen věřícím, kteří hledají povzbuzení ve víře, i těm, kteří informace o víře a Bohu teprve hledají. Jste
srdečně zváni!
Více informací na plakátech a na http://rkfzabreh.rps.cz.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087.
Zveme zároveň na mši svatou za Boží požehnání pro kurz Alfa, která bude sloužena v pondělí 13. ledna v 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
Děkujeme všem, kdo Alfu podporují modlitbou!
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
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POVÍDÁNÍ O POUTI DO ŘÍMA. V sobotu 11. ledna v 9.00 hod. jste zváni na Devítku
k besedě s Jitkou Idesovou o letošní pouti do Říma, která se uskutečnila při příležitosti
30. výročí od svěcení sv. Anežky České.
HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
7. ledna v 9.30 hod. – SCUK – komunitní farmářské tržiště, aneb přijďte se
dozvědět víc. Beseda s Lenkou Kruttovou
SETKÁNÍ MLÁDEŽE. V pátek 10. ledna bude v 19.00 hod. bude na faře v Zábřeze „spolčo“. Všechny mladé srdečně zveme!
Animátoři Zábřeh
VEČEŘADLO bude od nového roku každou první sobotu v 16.00 hod. v kostele sv. Barbory.
PODĚKOVÁNÍ. 26. prosince jsme slavili vánoční bohoslužbu na zábřežské interně. Poděkování za krásnou atmosféru patří otci Krzysztofovi i všem, kteří přišli.
Marcela Doleželová
ŘKF ZÁBŘEH – STATISTIKY ZA ROK 2019
v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2018
V roce 2019 bylo v Zábřeze 27 (20) nově pokřtěných; věrnost si slíbilo 10 (10) manželských párů; na věčnost jsme vyprovodili 53 (36) zábřežských farníků

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Na neděli 12. ledna o svátku Křtu Páně budou mše svaté jako obvykle:
Horní Studénky 7.30 hod., Štíty 9 hod., Cotkytle 11 hod.
P. Jacek Bronczyk

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Do kostela sv. Petra a Pavla v Lubníku jste zváni na VÁNOČNÍ KONCERT tuto neděli
5. ledna ve 14.30 hod. Zahraje a zazpívá schola GAUDIUM pod vedením Josefa Hrocha.

ZVOLE

ZVOLE

ZVOLE

Mše svaté o slavnosti Zjevení Páně 6. ledna: Lukavice 8.00 a Zvole 17.30 hod.
NOVÍ ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, církvi, duchovních tématech a smyslu života, případně o křtu, zvu vás všechny k setkávání nad těmito tématy
na faru ve Zvoli. Scházet se začneme v lednu 2020.
P. František Eliáš tel. 731 626 500
V Maletíně i tuto neděli 5. ledna budeme slavit mši svatou ve 14.30 hod.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Moravičanské okrašlovaci spolek zve širokou veřejnost na cestovatelskou přednášku
s názvem: 200 km pěšky Švédskem - Královskou cestou za polárním kruhem. Představí se místní cestovatelé Petr Šipka z Moravičan a Kristýna Labudová z Řimic a to v sobotu
11. ledna v 18.00 na moravičanské Besedě.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
3

VYBRÁNO Z VÁNOČNÍ HOMILIE SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
Opravdu »veliká radost« zvěstovaná této noci pastýřům patří »všemu lidu«. V oněch pastýřích, kteří zajisté nebyli svatí, jsme přítomni také my se svými křehkostmi a slabostmi.
Jako povolal je, povolává Bůh také nás, protože nás má rád. A v temnotách života nám říká
stejně jako jim: »Nebojte se« (Lk 2,10). Odvahu, neztrácejte důvěru, nepozbývejte naději,
nemyslete si, že prokazování lásky je ztráta času! Této noci láska přemohla bázeň, projevila
se nová naděje a laskavé Boží světlo přemohlo temnoty lidské arogance. Člověčenství, Bůh
tě miluje a kvůli tobě se stal člověkem, už nejsi samo.
Drazí bratři a sestry, co dělat, když stojíme před touto milostí? Jedno jediné: přijmout ten
dar. Dříve než se vydáme hledat Boha, nechme se hledat od Něho, který nás hledá prvně.
Nezačínejme svými schopnostmi, nýbrž Jeho milostí, neboť On, Ježíš je Spasitel. Pohleďme na Dítě a nechme se ovinout Jeho něhou. Bez výmluv, proč jsme se od Něho nenechali
milovat, neboť to, co se v životě nedaří, co v církvi nefunguje a co ve světě nejde, už nebude
omluvou. Ustoupí do pozadí, protože vzhledem k Ježíšově šílené lásce, která je zcela mírná
a blízká, neexistují výmluvy. Otázka Vánoc zní: „Dovoluji Bohu, aby mě miloval? Svěřuji
se Jeho lásce, která mě přichází spasit?“.
Tak veliký dar si zasluhuje velikou vděčnost. Přijmout milost znamená umět děkovat.
Naše životy však plynou nezřídka daleko od vděku.
Dnes je ten správný den, abychom přistoupili ke svatostánku, k vánočnímu betlému,
jesličkám a vyjádřili vděčnost. Přijměme dar, kterým je Ježíš, abychom se pak jako Ježíš stali darem. Stát se darem znamená dát životu smysl. A je to ten nejlepší způsob, jak
změnit svět. Změníme se my, změní se církev; dějiny se změní, když začneme snahou
měnit nikoli druhé, nýbrž sami sebe tím, že ze svého života učiníme dar.
www.vatican.cz

V průběhu roku 2019 byly prostřednictvím mne odeslány finanční příspěvky na podporu
Rádia Proglas 3.350 Kč, na televizi Noe 6.750 Kč a na Mary’s Meals 2.000 Kč.
Děkuji všem dárcům a přeji vše dobré v novém roce.
Anna Krňávková
Milí bratři a sestry v Kristu, radostiplné vánoční svátky a hojnost Božího požehnání do
nového roku Vám přeje a vyprošuje tým Likvidace lepry.
Lubomír Haja, ředitel LL
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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