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číslo 50
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Očekávání  člověka, 
události, nějakého svátku 
mění náš život; 
jsme veselí a zároveň sklíčení. 
Stane se to opravdu, přijde? 
Jaké to bude? 
Přijme to, co mu nabízíme, 
naše dary, naše srdce?

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, 
který s tebou v jednotě Ducha svatého
 žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

ŽALM 146   Pane přijď a zachraň nás!
1: IZ 35,1-6A.10                                 2: JAK 5,7-10   Ev: MT 11,2-11   
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502       příště Břízovo č. 502



K třetí neděli adventní v rámci programu „církev učící se“. 
CTNOST TRPĚLIVOSTI – dcera statečnosti Jak 5,7-10
Trpělivost – ctnost zcela všední. Denně se 
s ní setkáváme. Chce-li kdo jednat správ-
ně, tak ji potřebuje. Malý i velký, věřící i ne-
věřící. Bez ní se rozpadá spořádaný život 
a připravuje se v něm peklo. I člověk bývá 
sám sobě často přítěží a potřebuje trpělivost 
se sebou. V utrpení tělesném i duševním, 
i s lidmi kolem sebe. Trpělivost zabraňuje 
hněvu, ale i zoufalství. K tomu je třeba opravdu statečnosti, dcery to trpělivosti. Křes-
ťanská trpělivost neznamená jakékoliv snášení utrpení, ale jen takového, které odpo-
vídá zdravému rozumu osvícenému vírou (i Ježíš se ohradil proti políčku vojáka).
 Trpělivost s příchodem Mesiáše na svět se vyžadovala zvláště od národa vyvolené-
ho – židovského. A proč?
 Člověk své velké šance života ztratil pádem našich prarodičů v ráji, čímž i nebe mu 
bylo zavřeno. 
 Boží láska k člověku se však neztratila, a už v ráji po pádu slíbil Bůh Vykupitele-
Mesiáše. Ten se má narodit z ženy. 
Praktické uskutečňování tohoto příslibu začalo vyvolením Abrahama kolem roku 1.800 
před Kristem. Bůh žádá, aby opustil svou rodinu bydlící v chaldejském Uru u Perského 
zálivu a odešel do země Kanaan. Poslechne-li, stane se praotcem velkého národa a je-
den z jeho potomků přinese požehnání celému lidstvu tím, že je vykoupí z hříchu. 
 Konkrétní naplňování příslibu ráje Abrahamovi i všemu lidstvu se začíná vyvole-
ním Panny Marie – ženy to z ráje (Gen 3,15) – z níž se v Betlémě v prvním roce našeho 
letopočtu narodí slíbený Mesiáš, druhá božská osoba, Ježíš Kristus. Ten svou smrtí na 
kříži vykoupí lidstvo z hříchu a naplní svým požehnáním celý svět. 
 Co my máme dnes dělat? Žít věrně křesťansky a trpělivě očekávat příchod Boha 

o Vánocích i na konci světa.  P. Antonín Pospíšil

ADVENTNÍ KONCERT. Ve prospěch nadace pro transplantaci kostní 
dřeně budou v kostele sv. Bartoloměje v neděli 16. prosince zpívat dětské 
sbory ze zábřežských mateřských a základních škol. Začátek v 15 hod. 

MgA. Mgr. Karel Ozorovský

SVÁTOST SMÍŘENÍ. Kdo si nechává adventní svátost smíření u cizího zpovědníka 
na poslední chvíli, může přijmout tuto svátost v sobotu 22. prosince od 7 hod. ráno 
a dopoledne.  P. František Eliáš 

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ v neděli 23. prosince 
v chrámu sv. Bartoloměje začne v 15 hod. Sólisté: zpěv Katka Houserková, křídlovka 
Ondřej Krňávek, zobcová fl étna Petra Baslerová, trubka Vít Komárek. Slovem provází 
Mgr. Pavel Zubík. 
Příspěvek z koncertu bude věnován na pravidelnou údržbu chrámových varhan. 



KATOLICKÝ DŮM
 Z přebytků nedávné akce s názvem Třeboňský 

kapr nabízíme případným zájemcům zamražené 
kapří půlky. Za výhodných podmínek si je můžete 
zakoupit u paní Ludmily Macákové v bývalé prodej-
ně Ledňáček.
 Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na Po-

vídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Kop-
líka z Ratíškovic za doprovodu „Cimbálovky stryca Ahmeda“ začíná o svátku sva-
tého Jana – patrona vinařů, tj. ve čtvrtek 27. prosince v 16. 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 přiví-
tání roku 2008 při Silvestrovské veselici se skupinou POSTYLION, 
kterou připravujeme na pondělí 31. prosince. Vstupenku s místen-
kou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ra-
mertové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.

 Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás zve 5. ledna 2008 na první sobotu v Koclířově s ot-
cem arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Odjezd z Valové v 11.30 hod., návrat oko-
lo 20 hodiny. Aby mohl být zajištěn autobus,je nutné závazně se přihlásit do 30. 
prosince 2007. Děkuji za pochopení.  Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

VÁNOČNÍ HVĚZDY. Letos zdobí vaše domovy 206 vánočních 
hvězd, které jste si odnesli o první adventní neděli z kostela 
sv. Bartoloměje. V „kasičce“ se sešlo 21.530 Kč. Všem „spon-
zorům“ děkujeme za štědrost a přejeme jim, aby je „Vánoční 
hvězda“ provázela celým adventem i vánočními svátky.  
 Annemarie Tempírová 

RADIOŽURNÁL v pondělí 17. prosince po 22 hodině uvede pokračování pořadu 
PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ s P. Františkem Líznou.  redakce

MOHELNICKÝ BETLÉM 
V TELEVIZI. 
O třetí neděli adventní dne 16. prosin-
ce 2007 bude Česká televize na ČT 2 
od 20 hod. vysílat program s názvem 
Večer na téma .... Čas dárků" - Když 
čerti nosí štěstí. Součástí tohoto 55 mi-
nutového programu bude i reportáž 
o Mohelnickém betlému. 
          Pavel Nenkovský, správce betlému
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SBÍRKY Z NEDĚLE 9. PROSINCE: Zábřeh 9.810; Jedlí 7.100; Svébohov 1.650; 
Klášterec 1.500 Kč. DARY Zábřeh: na Haiti 2.100 Kč

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
V měsíci listopadu jste na opravu kostela sv. Barbory věnovali celkem 3.415 Kč. Ke 
30. listopadu tak Občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh, díky Vaší štědrosti, 
má na tento účel k dispozici celkovou částku 346.607,- Kč. Všem obětavým dár-
cům ať odplatí Pán svým požehnáním.  Josef Klimek

FARNÍ MUZEUM FUNGUJE POD HLAVIČKOU OBČANSKÉHO 
SDRUŽENÍ. Před několika týdny zaregistrovalo ministerstvo vnitra 
občanské sdružení Farní muzeum Zábřeh. Založili jej zábřežští zvo-
níci, kteří o muzeum dlouhodobě pečují, s cílem zkvalitnění prezen-
tace křesťanského kulturního dědictví v regionu. Sdružení je zároveň 
prostředkem k dalšímu rozvoji Farního muzea.  Petr Krňávek

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu
spolu s Římskokatolickou farností Zábřeh Vás zve na

pouť do SVATÉ ZEMĚ
termín: 20. 02. – 27. 02. 2008
Pouť provází P. Miroslav Labač, P. Milan Pal-
kovič a P. František Eliáš, duchovní službou 
a slovem provází P. Lev Eliáš, OFM Cap. 
Základní cena zájezdu 11 990 Kč obsahuje: le-
tenku, 7x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžko-
vých pokojích se sociálním zařízením, dopra-
vu klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi, 
pojištění CK proti úpadku.
Letištní poplatky, palivový příplatek, doprava 
autobusem ze Zábřehu na letiště do Bratisla-
vy a zpět, komplexní cestovní pojištění včetně 
storna zájezdu (u Allianz-Slovenské pojišťov-
ny a.s. v Bratislavě) činí dohromady částku 4 510 Kč. CELKOVÁ CENA 16 500 Kč. 
V ceně není započítáno: obslužné 25 USD a fakultativní výlet do Qumránu a na 
Massadu 23 USD (obojí se platí až ve Svaté zemi).
Je vhodné počítat s liturgickými dary – příspěvky na potřeby jednotlivých navští-
vených chrámů a poutních míst, a to v obvyklé výši jako doma.
Více informací k programu, přihláškám a úhradě zájezdu získáte v kancelá-
ři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon 583 418 297, mobil 
731 626 506, e-mail:info@awertour.cz
               Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová, za farnost P. František Eliáš



ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. prosince: Červená Voda 1.475; Mlýnický Dvůr 315; Jakubovice 
314; Písařov 570 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 Biblická hodina bude v Červené Vodě ve středu 19. prosince v 18,30 hod. na 

faře.
 Přicházejte si dát zapsat intence mší sv. na další půlrok do června 2008.

Předvánoční velké zpovídání s cizím zpovědníkem: 
Červená Voda – pátek 21. prosince od 17.30 – 19 hod. + sobota 22. prosince (míst-
ní farář) od 8.15 – 8.45 hod. 
Písařov – sobota 22. prosince od 10.30 – 11.30 hod. 
Jakubovice – sobota 22. prosince od 11.45 – 12.15 hod.

Obec Jakubovice srdečně zve všechny na VÁNOČNÍ KONCERT, který se bude 
konat v sobotu 22. prosince 2007 v 15 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Jakubovicích. Vystoupí hudební skupina Flash Brass. Vstupné dobrovolné ve 
prospěch farnosti.  P. Pavel Vágner

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. prosince: Štíty 1.970; Cotkytle 630; Horní Studénky 1.250 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

Jako každý rok pořádá i letos farní společenství mláde-
že z Horních Studének, Zborova a Štítů Farní Tříkrá-
lový ples. Tentokrát se bude konat v sobotu 5. led-
na 2008 od 20:00 v sokolovně v Horních Studénkách. 
K tanci i poslechu nám bude již tradičně hrát hudeb-
ní skupina MENHET. Samozřejmostí je velká tombo-
la a bohaté občerstvení s neméně bohatým a zajíma-
vým programem. Příjměte tedy naše pozvání a přijďte 
s námi strávit příjemný večer. 
 Srdečně Vás zve a na setkání s Vámi se těší mládež 
ze Studének a okolí. 
 Předprodej vstupenek bude od 25. 12. 2007 u otce 
Suchánka po každé mši svaté.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 9. prosince: Lubník560 ; Tatenice 1.360; Hoštejn 950; Kosov 500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

V neděli 23. prosince ve 14 hod. jste srdečně zváni do Tatenice na ADVENTNÍ 
KONCERT dětského sborečku při chrámu sv. Jana Křtitele v Tatenici a žáků kyta-
rového oddělení ZUŠ Jindřicha Drábečka v Lanškrouně. 



MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 9. prosince: Mohelnice 5.156; Úsov 790; Studená Loučka 500 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 9. prosince byla 3.080 Kč, dary na opravy 2.000 Kč.. Dárcům ať 
Pán odplatí svým požehnáním.  P. František Janhuba

ZVOLE – VÁNOCE
Štědrý Večer 21.00 hod.: Jan Jakub Ryba Čerská vánoční mše. Sbor a orchestr - 
část mše. 
Hod Boží 10.15 hod. 
Lukavice: Štědrý Večer 19.30 mše svatá s koledami. 
Jestřebí: Hod Boží 8.30 hod. 
 

Tuto neděli 16. prosince v 15. hodin vystoupí na faře ve Zvoli soubor Světýlko. 
Všechny srdečně zveme.  Karla Hrochová

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Je možná dát si zapsat úmysly na mše svaté na první pololetí roku 2008.
 V Sudkově bude v sobotu 22.12. v 15.30 hodin představení ŽIVÝ BETLÉM. Or-

ganizátorem je obecní úřad, všichni jsou srdečně zváni. 
 Nedělní mše sv. bude v kapli jako obvykle v 17.00 hodin.
 Ve středu 19.12. bude v Postřelmově v 19.00 hodin na faře biblická hodina. 

Příští bude ve středu 16.1.2008.
 V Postřelmově bude mimořádná příležitost ke sv. zpovědi v úterý od 16.00 ho-

din. A v pátek bude zpovídat cizí zpovědník od 16.00 hodin.
 

 POŘAD BOHOSLUŽEB NA VÁNOCE
23. 12.  Neděle: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
24. 12.  Štědrý den: Postřelmov 22.00, Lesnice 16.00, Hrabišín 20.00
25. 12.  Narození Páně: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, Dlouho-

milov 11.00
26. 12.  sv. Štěpán: Postřelmov 8.00 hod., Lesnice 9.30, Sudkov 11.00 hod.
29. 12.  Sobota: Sudkov 17.00 hod.
30. 12. Neděle: Postřelmov 8.00 hod., Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod., 
 Dlouhomilov 11.00 hod.  P. Vladimír Jahn

Základní umělecká škola, Zábřeh a Obecní úřad Lesnice Vás srdečně zvou na 
Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který se koná tuto neděli 
16.prosince 2007 v 15 hodin v kostele sv. Jakuba v Lesnici


