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Váţení spoluobčané
Blíţí se čas mému srdci nejmilejší a nejkrásnější – Vánoce. A je čas nejen si odpočinout a náleţitě si svátků
uţít, ale také se zamyslet nad tím, co jsme stihli udělat, co jsme naopak neudělali a co jsme udělat mohli.
Uvědomte si, ţe nikdy není pozdě začít napravovat chyby, kterých jsme se dopustili na našich bliţních.
Byla u mě v kanceláři paní redaktorka a ptala se mě, jaký dobrý skutek jsem letos vykonala. Musela jsem
dlouho vzpomínat a ţádný můj počin mi nepřipadal dost dobrý. Pomáhala bych stejně, kdyby mi nebyla tato
moţnost dána z titulu mé funkce? A co rodina? Nemám i vůči nim nějaký dluh? Je má snaha dostatečná?
Myslím, ţe hledání odpovědi na tyto a podobné otázky nám dává moţnost zorientovat se ve svém ţivotě
a poctivě zhodnotit uplynulý rok a také je to další krůček k lepšímu poznání sama sebe.
A pohled na adventní věnec se čtyřmi svíčkami, který jiţ zdobí váš stůl, vám připomene, ţe naši pradědové
a prabáby povaţovali dlouhé prosincové noci za dobu k rozjímání a k přípravě na rok další. Zkuste se v
tomto smyslu zamyslet. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví
o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo
zároveň jiţ přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Jeţíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící
vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12).
Kaţdému, kdo věrně a s láskou vyhlíţí příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec ţivota.
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. Ať se ve Vašich srdcích rozhostí klid a dýchne na Vás
kouzlo Vánoc, těch Vánoc, kdy křesťané netrpělivě očekávají narození Jeţíše Krista a rozzářené oči děti
dychtí po dárečcích pod stromečkem a všichni se dohromady těšíme na nejslavnější a nejkrásnější svátky
v roce. Prosím nenechejme se obalamutit shonem a lákadly megamarketů a mistrně připravených reklam,
které na nás ze všech stran útočí, pokusme se hledat krásu v obyčejných věcech. Procházkou zimní přírodou,
či posezením v kruhu rodiny či s přáteli získáte mnohé. Nákupem věcí získáte jenom věci.
Salome Sýkorová, starostka
V Zátoru dne 2012-12-07
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Vánoční Svícení v Zátoru žije- oslava X .výročí se povedla
Kdyţ jsem si před deseti lety vytýčila, jako zátorská rodačka a ředitelka zátorské školky nejen ve školním
vzdělávacím programu MŠ, ţe je třeba vytvořit v naší krásné vesničce nějakou tradici, která by spojovala
lidi v obci , mínila jsem realizovat něco , do čeho by se nemalou měrou zapojily děti a rodiče naší
mateřské školy, ale také občané celé obce.
Vyvstal nápad “Svícení“- rozsvěcet v Zátoru kaţdoročně obecní stromeček společně. A dnes jiţ mohu říci,
ţe můj „velký sen“, je dnes uţ skutečností. Vţdyť naši akci“ Vánoční svícení“ v neděli dne 2.prosince
2012 navštívilo několik set lidí z blízka i okolí. A všichni byli spokojeni. Někteří s dobrým vkusným
nákupem prvních dárečků z vánočního jarmarku dětí ZŠ a prodejců, někteří si pochutnali na chutném štrúdlu
či svařáčku , někteří se potěšili prvními doteky vánoc pobytem v ateliéru ZŠ, kde proběhl nádherný
program. Vánoční atmosféru navodily také koledy a vánoční hra školního sboru a vánočních básně
přednesených těmi nejmenšími.Ti aktivnější se zúčastnili tradičního průvodu světýlek od MŠ. Kaţdý si
v prvním adventním odpoledni našel něco , co jej vánočně oslovilo, ale určitě všichni byli nejvíce nadšeni
z překrásného ohňostroje, který přivolali „školní andělé“.
Jak by konstatovala i naše zaslouţilá občanka paní Marie Liebzeitová, na kterou si tímto dovolím
vzpomenout, protoţe uţ bohuţel několik dní není mezi námi: „ Nemělo to chybu“!
Samo se však nic neudělá a i v tomto případě se to potvrdilo. Proto nezbývá neţ chválit a děkovat.
Děkuji: ZŠ Zátor za prostory, krásnou atmosféru ,program a všechnu pomoc, Obci Zátor za úhradu
ozvučení,ohňostroje, instalaci a převoz stromečku a jeho osvětlení,pouštění koled ,panu Lubomíru
Matějákovi za stromeček a pomoc při akci, potravinám Sva-Ni Dolní Benešov a firmě Agrozat Zátor
a manţelům Albrechtovým st. za sponzorování akce potravinami,ČČK Zátor za zdravotní hlídku,hasičům
Zátor a Policii ČR za pomoc při zajištění bezpečnosti ,Regionu Krnov za propagaci akce, dětem MŠ
a dětem ZŠ a jejich učitelkám za vystoupení před školou a v ZŠ, paní Marceli Hudečkové za pomoc
onkologicky nemocným dětem prodejem vánočních hvězd, panu Danielu Vávrovi za fotodokumentaci
akce,rodičům paní Neckářové , Mlýkové. Zvařičové st., Wysogladové, Ulmanové a Koloničné za pomoc při
přípravě občerstvení .Velké poděkování patří především ZAMĚSTNANCÚM MŠ Zátor , za perfektní
souhru, spolupráci a aktivitu při přípravě a realizaci celé akce.
A Vám všem ostatním zúčastněným DĚKUJEME za pokračování v nové tradici v naší obci, neboť
bez Vaši účasti by celá realizace neměla smysl.
HURÁ! Tradice Svícení v Zároru ŢIJE
Za MŠ Zdeňka Vávrová, ředitelka školy

Dojmy ze zahájení adventu v Zátoru
Je škoda nezaţít takovou akci na vlastní oči! Rok co rok si říkáme, jestli je ještě vůbec co zlepšovat.
A pokaţdé někdo přijde s novým nápadem. Malí i velcí nacvičovali, zdobili, uklízeli, vyráběli, organizovali,
pekli, vařili, přednášeli, zpívali, hráli a zase uklízeli. Všichni zúčastnění, zejména zaměstnanci základní
a mateřské školy, odvedli perfektně svoji práci a konečný výsledek byl ohromující. Není moţné vzpomenout
na všechny, kteří se o úspěch zaslouţili. Ocenit to můţe jenom ten, kdo prošel vyzdobenou školou, sledoval
program, ţasl spolu s ostatními nad ohňostrojem, zkrátka byl u toho.
Je dobře, ţe taková tradice v Zátoru vznikla. Je vidět, ţe ji máte rádi, jinak bychom se nesešli uţ desetkrát.
Něčím takovým se kaţdá vesnice nemůţe pochlubit. Je dobře, ţe u nás ţije a pracuje tolik dobrých lidí, kteří
jsou ochotni věnovat svůj čas, aby potěšili spoluobčany. Máme velkou naději, ţe se v příštím roce sejdeme
na XI. Svícení.
redakce
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X. VÁNOČNÍ SVÍCENÍ 2012 Děti ze školy i ze školky byly dokonale připravené a roztomilé.

3

Mikulášská besídka

Básničky připravili žáci 3. třídy s Mgr. I. Brychtovou.
Vánoce jsou pěkný zmatek.
A co myslet na dobytek!
Dobytek je hodňoučký,
taky něco zaslouţí.
Jeţíšku, Jeţíšku mám tě ráda,
chtěla bych mít kamaráda.
Kamarád by mě měl rád,
mohli bychom si spolu hrát.
Stromeček tu pěkně svítí,
sníh se na oknech třpytí,
z okna voní vánočka,
těší se na ni i kočka.
Vánoce, Vánoce jsou tady,
Jeţíšek má dárků plné sklady.
Pod stromečkem dárečky,
děti jedí vánočky.
Jeţíšek je hodný pán,
já mu něco zazpívám.
Hezky rozzářený stromeček,
rozsvítil celý domeček.
Hodně štěstí milá mami!
Ať je láska všude s námi!
Santa k nám však nepřijede,
k nám jen Jeţíškova cesta vede.

1.12. 2012 v 16. 00 hodin nadělovali čerti a Mikuláš v hasičské zbrojnici. Rozzářená očka hodných dětí a
bázlivé aţ provinilé pohledy malých raubířů byly všem dostatečnou odměnou.
15. 12. 2012 v 17 hodin v sále kulturního domu jako každý rok zveme všechny občany na již
tradiční adventní koncert, který pro nás uspořádá pan Číhal se svým pěveckým sborem.
Občerstvení je zajištěno. Při svařeném vínku, kávě a koláčcích si můžete odpočinout
a poslechnout hezkou hudbu.
redakce
Vývoz komunálních odpadů v obci Zátor: ve čtvrtek 20. 12. 2012 a pak v pondělí 7. 1. 2013 .
7.1. 2013 se budou zároveň vyvážet i pytle s plasty.

Blahopřejeme jubilantům

Božena Vašková, Bedřiška Matušková
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Rozloučili jsme se

Jaroslav Řezník
Marie Liebzeitová
Marta Ničová
Lubomír Vrábel
Poděkování dcery paní Marie Liebzeitové
Váţená paní starostko, váţená paní ředitelko MŠ a váţení občané Zátoru
Dovoluji si touto cestou Vám poděkovat za květinové dary, za slova útěchy a povzbuzení a hlavně za účast
na posledním rozloučení s mojí milovanou maminkou paní Marií Liebzeitovou. Váţili jste dalekou cestu, ale
pro tento obřad mi náš prostý a milý kostel v Huslenkách přišel ideální. Svým lidským přístupem a vřelými
slovy se pan farář Palán dokázal rozloučit s člověkem, kterého nikdy nepoznal. Upřímný dík patří téţ paní
Zdence Vávrové za krásná slova a já místo abych plakala, jsem se narovnala a usmívala. Ještě jednou děkuji.
Přeji všem krásné a klidné vánoční svátky proţité v kruhu nejbliţších.
Alexandra Šimčíková
dcera paní Marie Liebzeitové
Huslenky 3. 12. 2012

Pozvánka na zádušní mši
Zádušní mše za paní Marii Liebzeitovou se bude konat v neděli 23. 12. 2012 v 11.00 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice v Zátoru. Nabízí se nám příležitost rozloučit se s touto vzácnou ženou, která pro
naši obec tolik dobrého vykonala a která nám bude chybět. Srdečně jsou zváni všichni občané.
Můžeme si na paní Liebzeitovou zavzpomínat či se pomodlit se za klid její duše. Všichni společně
se s ní tak důstojně rozloučíme a uctíme její památku.
A na Štědrý den odpoledne si vzpomeňme na její zvyk, který své přátele učila, když nám opakovala:
„Na Štědrý den odpoledne si všichni v jednu chvíli vzpomeňme na své přátele a připijme jim na
zdraví.“ Jestli chcete, připojte se k nám, na Štědrý den v pět!
JK

Z minulosti Vánoc
Po 16. prosinci, kdy se vám toto vánoční vydání dostane do rukou, vstoupíme do tzv. „vysokého adventu.“
Moţná toto pojmenování slyšíte poprvé. Ale vzpomeňte si, ţe jste se kdysi učili ve škole v básničce: „Ejhle
adventu jiţ nakrátko, blízko, blizoučko Štědrý den!“ Tak to je on, vysoký advent. A tak si ho nenechejme
ukrást. Byla by škoda proţít vysoký advent jen ve shonu. Tato tradice má pořádně hluboké kořeny.
Nejstarším předchůdcem Vánoc byl zimní slunovrat. V nejdelších, nejstudenějších a nejtemnějších nocích
slavili lidé okamţik, kdy vláda zimy dostoupila vrcholu a začalo se znovu blíţit jaro. Ve 4. století dostal ve
starém Římě svátek zimního slunovratu politický charakter. Začalo uctívání nástupu boţského císaře na trůn
(ADVENTUS DIVI, příchod boţského). A křesťané jako výraz odporu vůči zboţňování císaře začali v té
době slavit Adventus Domini, příchod Páně – advent a Vánoce jako připomínku narození Jeţíše Krista.
Co sluší adventu? Úklid? Rozhodně se tím nemyslí jen gruntování kolem sebe. Neméně důleţitý je úklid
v sobě, ve svém nitru.
Brzy všude zavoní Vánoce. Celá staletí je obohacovala prvky, bez kterých si je dnes stěţí dovedeme
představit. Františkáni ve středověku začali stavět jesličky, jejichţ součástí byly i stromy. Ozdobený
a rozsvícený vánoční strom jako dominantní symbol Vánoc se ve střední Evropě rozšířil aţ v 19. století.
Dárky dětem patřily původně k svátku svatého Mikuláše, patrona školní mládeţe. Aţ Martin Luther
přesunul tento zvyk na předvečer slavnosti Kristova narození. Dárky a dobré jídlo k Vánocům patří, ale
nejsou jejich hlavním smyslem. Křesťanský smysl Vánoc obsahuje věta: „Slovo se stalo tělem.“
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Návštěvníci půlnoční mše uslyší známé vyprávění z Lukášova evangelia. Určitě ten příběh znáte. Všechno
začíná v rovině vysoké politiky. Celou říši uvede do pohybu císařské nařízení o sčítání obyvatel. Josef
a Maria se museli vydat na dalekou cestu ze svého Nazaretu a skončit ji ve stáji na okraji přeplněného
Betléma, kde se jim narodil syn. My uţ tento text čteme s vědomím, ţe nařízení a propočty politiků nejsou
to nejdůleţitější. O císaři Augustovi dnes většina z nás ví jen to, ţe vládl v době, kdy se v betlémské stáji
narodil Mariin syn.
A jak mají s vánoční zvěstí naloţit ti, kteří mají Vánoce rádi, a o Bohu nevědí nebo si myslí, ţe v něj
nemohou věřit? Jednoduše. Přijmout svůj lidský úděl a brát ho váţně, pečovat o lidskost a rozvíjet ji.
A stejně chápat i lidství druhých. Aby mezi lidmi platilo: „Člověk člověku člověkem.“
JK

Adventní bohoslužby 2012
Adventní doba trvá od neděle 2.12.2012 do západu slunce 24.12.2012.
02.12.2012
09.12.2012
16.12.2012
23.12.2012
Brantice
Lichnov
Zátor

1. neděle
adventní

2. neděle
adventní

3. neděle
adventní

4. neděle
adventní

15:00
9:00
11:00

15:00
9:00
11:00

15:00
9:00
11:00

15:00
9:00
11:00

Vánoční bohoslužby 2012
Vánoční doba trvá od západu slunce 24.12.2012 do neděle 13.1.2013.
24.12.2012 25.12.2012 26.12.2012 30.12.2012 1.1.2013
Vigilie
Narození
Páně

Slavnost
Narození
Páně

Svátek
svatého
Štěpána

Svátek
Svaté
Rodiny

Slavnost
Matky
Boží

6.1.2013

13.1.2013

Slavnost
Zjevení
Páně

Slavnost
Křtu
Páně

Brantice
19:00
15:00
15:00
7:00
15:00
15:00
15:00
Lichnov
21:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
Zátor
23:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Přesnější údaje o dalších dnech budou aktualizovány na http://farnost-zator.webnode.cz/ sloţka bohosluţby.
Telefon 552 301 804. Email farnost.zator@seznam.cz.
Postní doba začíná od středy 13.2.2013 do západu slunce soboty 30.3.2013.
Velikonoční doba začíná od západu slunce 30.3.2013 do neděle 19.5.2013.

PF 2013
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