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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí Bože,
očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme Tě: dej nám svou milost,
abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM Iz 12 Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne
1: Sof 3,14-18a
2: Flp 4,4-7
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příští neděli latinské č. 509
Radost, která zůstává –
existuje něco takového?
Radost přichází z očekáváni,
z přítomnosti, z lásky.
V této radosti se smí
a musí nejen jíst chléb,
ale také pít víno,
nejen hovořit,
ale také zpívat a hrát,
nejen se modlit,
ale také tančit.
Člověku,
který slyší biblické poselství
a bere si ho k srdci,
není jen dovolené,
ale je přikázané
být člověkem radosti.
„ze stolu Božího slova“

Svatý Izraele.
Ev: Lk 3,10-18

Neděle 17. prosince

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Třetí neděle adventní

 GENERÁLNÍ ZKOUŠKA VŠECH SBORŮ NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ bude
v pátek 22. prosince od 17 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
Dagmar Braunerová
 Páteční mše svatá v 17.30 bude přeložena na čtvrtek 21. prosince na stejnou
dobu (17.30 hod.)
redakce
 CELODENNÍ PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 22. prosince.
P. František Eliáš

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE A OKOLÍ
Neděle 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
Zábřeh
7 hod.
rorátní mše svatá
15.30 hod. otvírání jesliček
Klášterec 14.00 hod.
otvírání jesliček ????
Večerní bohoslužby
Zábřeh: 21.00 hod. mše s koledami; 23.00 hod. Rybova mše
vánoční
Svébohov 22.30 hod. Rybova mše vánoční
Jedlí 21.00 hod. mše s koledami,
Maletín 20.00 hod., Klášterec 22.00 hod.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY

V ZÁBŘEŽSKÉM FARNÍM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
KONCERT RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ pod vedením dirigenta Pavla Doubravy
bude v pondělí 25. prosince v 15 hod.
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT COLLEGIUM BUCINATORUM
V úterý 26. prosince 2006 v 16 hodin pořádá soubor Collegium Bucinatorum tradiční, v pořadí již pátý beneﬁční
koncert v kostele sv. Bartoloměje. Jako v minulých letech
bude výtěžek z koncertu věnován na charitativní účely,
a to Svazu tělesně postižených v Zábřeze.
Ve svatém Bartoloměji zazní hudba renesančních a barokních autorů v podání žesťových nástrojů pod vedením pana Ivana Zely. Jako
hosté vystoupí Johana Machová (zpěv) a Martin Hroch (klavírní doprovod).
Pokud budete mít chuť odpočinout si od cukroví, chlebíčků a televize, přijďte si
nás poslechnout a poddat se s námi vánoční atmosféře a hudbě starých mistrů.
Srdečně Vás zve Collegium Bucinatorum

VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ

Ve dnech 25. a 26. prosince 2006 proběhne v prostorách půdy a věže farního chrámu sv. Bartoloměje v rámci vánočních prohlídek Farního muzea Zábřeh tradiční výstava Betlémů. Vedle expozice Betlémů si návštěvníci budou moci prohlédnout také
výstavu perníkových obrázků s Mikulášskými motivy. Výstava bude otevřena po oba dva dny od 9:30
do 12:00 a od 14:00 do 16:00. Vstupné dobrovolné.
Ve stejný čas bude otevřen také chrám sv. Bartoloměje s chrámovými jesličkami.
požehnané svátky přejí zvoníci od sv. Bartoloměje

BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)

V předvečer svátku narození Ježíše Krista, v sobotu 23.12., budou roznášet skauti Betlémské světlo do vašich domácností. Možná tedy zaklepeme i na Vaše dveře a tento plamínek světla Vám předáme. Pokud
se stane, že se právě k Vám nedostaneme (a předem se omlouváme
- není v našich silách navštívit každého) bude možné si Betlémské světlo odpálit na
Štědrý den odpoledne v chrámu sv. Bartoloměje u jesliček. Radostné a pokojné vánoční svátky a celý nový rok přejí skauti a skautky ze střediska Skalička.
Tomáš Hampl – vůdce střediska

SETKÁNÍ S OTCEM ARCIBISKUPEM

„Kde biskup, tam ať je lid, jako kde je Kristus, tam je Katolická církev“.Tak píše sv. Ignác z Antiochie (zemřel v roce 107 v Římě) v listě
Smirnenským 8,2. Náš otec arcibiskup Jan Graubner zve k sobě do
katedrály sv. Václava v Olomouci všechny koledníky, vedoucí skupinek a všechny, kdo se podílejí na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky. Zváni jsou také rodiče, prarodiče, sourozenci či kamarádi koledníčků a všichni, kteří se chtějí setkat se svým biskupem a vytvořit s ním a „jejich veličenstvy –králi“ , společenství okolo oltáře. Setkání a zároveň požehnání koledníků proběhne v úterý 2.ledna
2007 v 10 hod. Po mši svaté bude následovat občerstvení a odpoledne pak připravený
zábavný program. Všichni, kteří máte zájem se tohoto setkání zúčastnit a reprezentovat tak náš děkanát se mi, prosím, co nejdříve nahlaste (mobil: 736 509 431). Způsob
dopravy bude upřesněn. S přáním pokoje a dobra Miroslav Krejčí, asistent TS 2007

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 10. prosince: Štíty 2.070; Horní Studénky 1.300; Cotkytle 850 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
„PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ“ NA ŠTĚDRÝ DEN budou v Horních Studénkách ve 20
hod., a ve Štítech ve 22 hod.
P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

„PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ“ bude v kostele sv. Becketa v Mohelnici ve 22 hod.

SBÍRKA Z NEDĚLE 10. PROSINCE:

Zábřeh 11.240; Jedlí 13.050 (na opravy); Klášterec 1.120; Svébohov 1.700 Kč
Dobrovolné vstupné z koncertu souboru Schola Gregoriana Pragensis, konaného
10.12.2006 ve výši 3.487 Kč bude věnováno na opravu chrámu sv. Barbory.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Požehnaný advent a milostiplné svátky vánoční přeje všem duchovní správa
farnosti Velká Bystřice.
P. Josef Opluštil a P. Pavel Vichlenda
Adresa: Křižkovského 38, 783 53 Velká Bystřice, tel: 585 351 337.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Na neděli 17. prosince zveme především všechny příznivce zábřežské dvojice Vašek a Petr. Jubilejní 25. zábavné odpoledne začíná tradičně ve 14 hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na
Povídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky
Koplíka z Ratíškovic za doprovodu Cimbálovky stryca Ahmeda začíná o svátku
svatého Jana, patrona vinařů ve středu 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 30 Kč,
cena ochutnávky 70 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných
chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2007 při Silvestrovské veselici se skupinou F-Band z Klášterce, kterou připravujeme na neděli
31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
DÁREK K VÁNOCŮM. Ještě přemýšlíte, jaký dárek dát k letošním Vánocům
svým dětem nebo vnukům? NEZBEDA, křesťanský měsíčník pro děti od 8 do 12
let. Časopis má své stálé rubriky – komiksy (životopisy svatých, Otík), příběhy
a povídky nejen ze života, pro bystré hlavy, humor, kapitoly z Nového zákona, církevní rok, fotoseriál aj.
Možno objednat: Redakce Nezbedy, Divadelní 6, 760 01 Zlín 1; tel.: 577 218 266,
e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz; www.volny.cz/nezbeda.zlin
Charita Zábřeh shání na doplnění humanitárního skladu: vysavač,
pračku (nejlépe ROMO), ledničku, el. nebo plynový vařič, kamna (PETRY) - vše v použitelném stavu. Pokud nám můžete něco nabídnout
ozvěte se na tel.: 736 509 434 (433). Děkujeme
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH Z POSTŘELMOVA:
Sobota 23. 12.: Sudkov 16.45, Dlouhomilov 17.00 hod.

24. 12. ŠTĚDRÝ DEN: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod.
Večerní bohoslužby: Dlouhomilov 20.00, Lesnice 22.00 hod.
25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov
11.00, Chromeč 11.00 hod.
26. 12. – sv. Štěpána: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Sudkov
11.00 hod.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírka z neděle 10. prosince: Hoštejn 600; Kosov 700; Lubník 870; Tatenice 1.380 Kč.
Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH O VÁNOCÍCH
Sobotní mše s nedělní platností 23. 12.2006: Lubník 15 hod., Tatenice 16.15 hod.,
Hoštejn 17.30 hod.
Čtvrtá neděle adventní 24. 12. 2006: Kosov 8.00 hod.
„Půlnoční mše svaté“ 24. 12. 2006: Lubník 20.30., Tatenice 22.00, Hoštejn 23.30 hod.
Pondělí 25. 12. 2006 – Boží hod vánoční: Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 10.30 hod. (v Kosově mše sv. nebude)
Úterý 26. 12. 2006 – sv. Štěpána: Lubník 7.20 hod., Tatenice 8.40 hod., Hoštejn 10.00
hod., Kosov 11.15 hod.
Ve středu 27. 12. 2006 mše svatá v Lubníku a v Tatenici nebude.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 10. prosince: 3.190 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

FARNOST ZVOLE

P. František Janhuba

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE ZVOLI

 Na Štědrý den, na Hod Boží a na Štěpána budou mše svaté ve farním kostele ve
Zvoli jako obvykle v 10.15 hod. Rovněž tak na Silvestra a na Nový rok.
 SLAVNÁ VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ za doprovodu pěveckého sboru a orchestru
bude na Štědrý den, 24.prosince v 21.00 hod.
Požehnané, milostiplné vánoce a radostný nový rok s Božím požehnáním a pod
ochrannou Panny Marie vyprošuje duchovní správce P. František Janhuba.
MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU je název divadelního představení, na které vás zve
Divadélko na okraji ze Zábřeha v neděli 17. prosince v 15 hod. Představení se uskuteční ve farním domě ve Zvoli (bývalé kino). V detektivní hře pod režijním vedením
Josefa Michalčíka uvidíte: Magdu Schwarzovou, Stanislava Badala, Leoše Krátkého,
Janu Kubíčkovou, Marii Michalčíkovou, Hanu Lexmanovou a Jana Stejskala. Text sleduje Karel Nepožitek.
Všichni jsou srdečně zváni.

OHLÉDNUTÍ A ZAMYŠLENÍ

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh uzavřela akce roku 2006 přednáškou
P. Petra Koláře SJ. Ti, kteří přijali pozvání, nelitují, že prožili část adventního času se spolužákem P. Františka Lízny SJ. Technický pokrok s sebou přináší velké možnosti i úskalí.
Media jsou religiem této doby a mohou vytvářet i falešné představy – co není v televizních
novinách první zprávou, jakoby neexistovalo. Křesťané – kvas a sůl každé doby, jsou vystaveni těmto výzvám coby misijní průkopníci, šířící evangelium všemi směry, ať je to na
Haiti, či v Pivoníně. Advent je příležitostí pro zpytování svědomí, co proto děláme, jak se
podílíme na budování církve a světa, jak se během „naší zkoušky“ zasazujeme o růst Božího království? Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh děkuje všem sympatizantům za zájem, který projevili o přednášky a koncert v roce 2006. Už nyní Vás zveme
na první přednášku roku 2007. 20. ledna nás poctí svou návštěvou pan profesor Jan Sokol
– mimo jiné v roce 2003 kandidát na prezidentský úřad České republiky, abychom se v počátku roku 2007 zamysleli nad významem pojmů, bez kterých vyspělá demokracie nemůže
dobře fungovat, jako jsou mrav, morálka a etika.
Ing. Mgr. František Srovnal

ZPRÁVY Z HAITI

Zdravím Vás všechny u nás doma a přeji požehnaný začátek adventní
doby. Já jsem se před více než dvěma týdny vrátil na Haiti, tedy přesně
do Port au Prince a nemohl jsem se odtud, kvůli rozbitému autu, dostat. Po nemalých problémech se mi vsak podařilo auto opravit a mohl jsem se konečně vydat do své farnosti, která mě už nedočkavě vyhlížela. Před třemi dny se mi tedy konečně podařilo dorazit a teď se
postupně znovu pouštím do boje se všemi problémy, které ve farnosti
jsou. Asi před dvěma týdny se tu přehnala veliká voda a zničila spoustu zahrad i obydlí. Ihned jsem tedy začal s farní radou organizovat nějakou konkrétní pomoc, snad se mi podaří nakoupit a dopravit sem alespoň trochu rýže,
aby lidé měli alespoň to nejnutnější. Další nepříjemnou věcí, která mi teď bude ztěžovat
komunikaci s vámi je to, že tu asi před dvěma týdny přestal fungovat internet, nevím, jestli
to má co společného s cyklonem, který se tu přehnal, anebo je chyba na straně ﬁrmy, která
mi internet instalovala. Teď píši ze sousední vesnice Bombardopolis, která je vzdálená asi
hodinu a půl cesty autem. Jelikož tu nemají nic, kromě starého počítače a za všechno se tu
musí draze platit, nemohu vám poslat ani žádné fotky. Notebook mi k jejich přípojce nechtěli povolit připojit. Budu se tedy muset telefonicky spojit s ﬁrmou, která mi internet instalovala, aby to sem přijeli opravit. Jak dlouho to však bude trvat, to ví jenom sám
Bůh. Já pojedu 13. prosince do Port de Paix na kněžskou
schůzi, a tak vám odtud snad budu moci napsat. Byl bych
rád, kdybyste mi do té doby mohli sdělit všechny detaily
o vašich plánovaných cestách sem, abych se i já mohl na to
připravit. Takže vidíte, toho problému s komunikací se asi
nikdy úplně nezbavíme. Jinak se tu připravuje ještě jedna
veliká slavnost, asi 14 párů se rozhodlo uzavřít manželství,
což je na místní poměry, kdy se lidé moc ženit a vdávat nechtějí opravdu veliký svátek.Všechny tyto páry budu sezdávat v neděli 24. prosince. To je veliké překvapení, které mi
místní farnici připravili.
V Kristu a Marii, váš oblát Roman.

