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30. 11. 2008
Ročník XV. 

Číslo 48
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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

Bděte tedy, protože nevíte, 
kdy přijde pán domu, 
zdali navečer nebo 
o půlnoci nebo 
za kuropění nebo ráno, 
aby vás, až znenadání přijde, 
nezastihl, jak spíte.

Mk 13,35-36

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: 
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, 
abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
  Amen.

Žalm 80 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni
1: Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7 2: 1 Kor 1,3-9 Ev. Mk 13,33-37
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 30. listopadu První neděle adventní

Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel 
i do tvé duše?
Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval denně a aby-
chom mohli říci: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. (Origenés)

 Tuto neděli vstupujeme do nového církevního roku. Při 
mších sv. budou žehnány adventní věnce.

 ŽEHNÁNÍ KŘÍDY, kterou při Tříkrálové sbírce označí 
naše domovy, bude při mši svaté v 8.30 hod. 

 VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si můžete UŽ TRADIČNĚ ZA-
KOUPIT o první adventní neděli přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. 

 ADVENTNÍ VĚNCE. Pokud ve Vaší domácnosti ještě chybí adventní věneček, máte 
možnost si zakoupit v charitní prodejně (dříve prodejna Ledňáček) přírodní zelený a doma 
si ho pouze podle svých představ jen přizdobit.  Ludmila Macáková

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ROK 2009 
Úmysly věřících (mešní intence) vkládané do mší svatých jednotlivými 
věřícími, které budou slaveny od 1.1.2009, budeme přijímat v kostele 
v sobotu 6. prosince na svátek sv. Mikuláše po ranních bohoslužbách 
a v pondělí 8. prosince od rána (po bohoslužbách) až do poledne. 
 P. František Eliáš

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Tuto neděli začíná adventní doba a s ní RORÁ-
TY. Každé ráno, mimo neděle, bude rorátní mše sv. začínat v 6.45 hod. 
(v sobotu v 7 hod.). Jste zváni všichni, zejména však děti, na mši svatou, 
která začíná průvodem se svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši je pro děti 
připravena jednoduchá snídaně na faře. P. František Eliáš
*  Liturgii sobotních rorátních mší budou doprovázet rytmické scholy 
zábřežské farnosti. 
*  P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána. Organizaci 
snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Pokud upečete pro zpestře-
ní nějaké pečivo, budete chtít pomoci s přípravou snídaně, domluvte se, 
prosím, přímo s ní na tel. 731 626 502. 

MODLITBY MATEK. Společná mše svatá za naše děti a vnoučata se 
uskuteční v úterý 9. prosince v 17 hod. Všichni jste srdečně zváni.  
                                                                                            Lenka Hamplová

 Děkuji prostřednictvím FI všem maminkám z „modliteb matek“ 
a všem svým přátelům, kteří na mě pamatovali v modlitbách po po-
rodu mé dcery Jitky. Chci Vás ujistit, že žádná z modliteb jistě nevy-
šla naprázdno, neboť se mi druhá operace díky nim vyhnula a já se 
nyní mohu plně věnovat oběma dětem. Tím chci také povzbudit ty, kte-
ří v sílu přímluvné modlitby tak zcela nevěří. Opravdu to funguje a díky 
Bohu za společenství křesťanů, kteří to berou vážně. Teprve když své 
bolesti a strachy plně odevzdáme Pánu, může se začít něco dít. Tak ješ-
tě jednou díky Vám všem a Bůh Vám ve všem žehnej. Marta Rýznarová 
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JUBILEJNÍ 20. KONCERT 
SCHOLY GREGORIANY 
PRAGENSIS 
v úterý 2. prosince v 18 
hod. otevře sérii advent-
ních koncertů. Pod ve-
dením Davida Ebena provede po-
sluchače v programu „HLE PŘIJDE 
PÁN“ repertoárem adventu a Vánoc 
od ranného středověku až do 15. 
století. 

V pátek 5. prosince 2008 bude sloužena v 17.30 hodin večerní mše svatá na poděkování za 
dobrovolníky naší farnosti a s prosbou o požehnání a sílu pro jejich další činnost.
   Ludmila Macáková

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme na úterý 2. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou a tan-

cem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 
40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na sobotu 6. 
prosince na Setkání s Mikulášem. I v letošním roce bude se-
tkání součástí mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude 
na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, otevře-
na bude „Nebeská pošta“, u které budou moci děti odevzdat 
obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si mů-
žete zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního sva-
řáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce 
vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin 
a následnou nadílkou.

 Pojeďte s námi na POUŤ ZA SVATÝM MIKULÁŠEM připravovanou na neděli 7. pro-
since. Společně při ní oslavíme oblíbeného světce a patrona farního kostela v Maletíně sv. 
Mikuláše. Odjezd ve 13.15 hod. z Valové, nástup možný na trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Po-
bučí. Přede mší sv. bude kratičká prohlídka kostela a jeho okolí a modlitba litanií. Eucharis-
tická slavnost začne v 15 hodin, v jejím závěru svátostné požehnání. Přihlásit se můžete na 
známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, 
Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434.

 Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk&country skupiny MADA-
LEN zveme na čtvrtek 11. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánočního čaje 
a tóny tradičních i méně známých koled. Hostem večera bude olomoucká skupina DOMI-
NO. Začátek v 18 hodin. Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

FARNOST SVÉBOHOV. Setkání se sv. Mikulášem ve Svébohově se koná v pátek 5. prosin-
ce 2008 v 16.30 hod. v sále KD.  Zvou - pastorační rada, kulturní výbor, ZŠ a MŠ.

Nově vydaná publikace Zábřežské zvony je od této neděle k dostání v prodejně Charity 
Zábřeh – bývalém Ledňáčku, cena 80 Kč.  Ludmila Macáková
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Učící se církev – Liturgická adventní doba
 Začátek nového církevního roku je uveden li-
turgickou dobou adventní. Jak to už latinský vý-
raz naznačuje, jsme v očekávání nějakého přícho-
du. Tím se sjednocujeme s národem židovským – 
Bohem vyvoleným. Jeho starozákonními dějinami 
se táhne jako zlatá nit neochvějná víra v příchod 
Mesiáše, neboli Pomazaného Páně, Krista, který 
právě z jeho středu měl vyjít, nás vykoupit, to je 
svým životem a smrtí napravit vinu našich praro-
dičů z ráje. Tuto zvěst zvláště vyslovovali jeho pro-
roci, především tenkrát, kdykoliv toto očekávání 
lidu ochabovalo. Jsou to čtyři velcí proroci: Izaiáš, 
Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a dvanáct proroků ma-
lých.
 Naše křesťanská generace si toto očekávání 
i přípravu na příchod Krista naplňuje po čtyři neděle církevního roku. Ty v krátkém ter-
mínu představují tisíciletí od pádu ráje s jeho příslibem první radostné zprávy o vykou-
pení lidstva až do události Betléma v r. 753 od založení města Říma, roku to narození slí-
beného Mesiáše.
 Máme-li prožít adventní dobu s duchovním užitkem, prohloubením víry a životem 
blíže Boží vůli a desateru, je třeba ve své rodině a ve svém srdci vytvořit prostředí klidu, 
usebranosti s denní náplní častější modlitby i četbou Písma svatého. Jen tak můžeme sly-
šet hlas proroka a vdechovat ducha adventu. Ještě začátek minulého století tomu všem 
napomáhal, doba bez hluku televize, bez tanečních zábav, s každodenní rorátní mší sva-
tou, sebezáporem, s rodinnou, klidnou pohodou. Dnes toto vše prakticky už zmizelo a je 
jen na každém, jak advent prožije, jak se přiblíží očekávanému Mesiáši především pří-
tomnému v jesličkách, ale s výhledem na jeho slavný příchod na konci času. Zapírejme 
se, přemáhejme se, připravujme se! Advent – doba zbožného očekávání pro nás věrné 
Kristu. Pak nám vnese radost do srdce i do rodiny! Přispěje k tomu i obnova rorátů!
 Naše uspořádání denního života v duchu očekávání příchodu Mesiáše není útěkem 
ze života doby přítomné se všemi jejími problémy, ale uspořádaná přítomnost je jedinou 
možností, jak se co nejlépe připravit na příchod Ježíše Krista, ať Dítěte, či Služebníka Bo-
žího nebo Muže bolesti, ano i na Krále veškerenstva a Soudce všeho lidstva. Jinak by první 
příchod Kristův byl pro nás zbytečný a druhý jeho příchod tragický! Proto se mluví o nut-
nosti příchodu třetího. Ten spočívá v tom, že 1.i 2. příchod Kristův bereme vážně a víru 
i spásu naplňujeme v životě podle přikázání, které nám dal Ježíš svým evangeliem!
 Jelikož vykupitelské dílo Mesiáše nebylo dokonáno jeho prvním příchodem, po uply-
nutí dalších století a tisíciletí má být naplněno a dokonáno druhým jeho příchodem na 
zem na konci času. Tak minulost Páně snoubí se s jeho budoucností. Zvláště první křes-
ťané v dobách těžkého pronásledování římskými císaři úpěnlivě volali: „Maran atha! 
Pane náš, přijď!“ (1Kor 16,22). A Zjevení Janovo končí slovy: Ano, přijdu brzo. Amen, 
přijď Pane Ježíši! (Zj 22,20)
 V liturgii bývalo vyslovováno přání, aby Pán brzy přišel k poslednímu soudu a vyko-
nal spravedlivý trest nad světem. Brzy, tím není určeno, že to bude v nejkratší době, ale 
je to řečeno se zřetelem k tomu, že už žijeme v poslední době před druhým příchodem 
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Páně, na soud. „Amen“ doplňuje sv. Jan jako projev vděčnosti, aby se brzo stalo, po čem 
jménem církve touží lid.
 Když církev každoročně oslavuje adventní dobu, stojí za otázku, pro koho má být ad-
vent dobou příchodu. Kdo tedy má asi ke komu přijít?
 Kdyby nějaký cizinec, Marťan, měl posuzovat naše prožívání adventu, jaké mínění by 
si asi utvořil? Nač by usuzoval? Pravděpodobně by mu vůbec nepřišlo na mysl, že advent-
ní doba má sloužit k tomu, aby připravovala na nějaký příchod. Mnohem spíše by se asi 
cizinci vnucoval dojem, že tato doba je hnána zcela zvláštním neklidem, zcela tak, jako 
by šlo v posledních týdnech roku o to, jak vyhnat až k vrcholu obchodní činnost. Nako-
nec by cizinec viděl plné obchody s lidmi obtěžkanými nákupními taškami a nadměrnou 
nabídkou zboží. Jeho úsudek by nemohl znít jinak: „Tito jsou opravdu zaměstnáni jen 
sami sebou. Zdá se, že mají všechno.“ Že na někoho nebo na něco čekáme, to by cizince 
ani v nejmenším nenapadlo!
 Bylo by toto posouzení opravdu výstižné? Máme skutečně všechno? Anebo nám pře-
ce něco chybí? Neměli bychom tedy přece na něco nebo někoho čekat? V adventní době 
se jedná u nás o základní přiznání, že navzdory svému blahobytu přece jen všechno ne-
máme. Bylo by důležité poznat, co nám vlastně chybí. Ještě důležitější by bylo vůbec po-
střehnout příchod toho, který nám schází. A v domnění, že máme všechno, bychom to 
nejdůležitější nechali kolem sebe přejít. Je to sám Bůh, který nám chybí. Ale i my máme 
k Bohu přijít. Teprve v tomto setkání a dvojím příchodu budeme totiž mít všechno, co 
k životu potřebujeme. Potom by se totiž mělo udát, co církev o Vánocích nazývá „sva-
tou výměnou“. Bůh se stává člověkem, abychom my lidé obdrželi účast na životě Bo-
žím. A odpovědí bude náš život v Kristově království věčném: království pravdy a života, 
v království svatosti a milosti, v království spravedlnosti, lásky a pokoje.  

P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (prosinec 1. část)
 Určitě jste si všimli, že bývá někdy velmi těžké, rozpoznat jednoho svatého od druhé-
ho. Z tohoto důvodu se postupem času začaly přiřazovat, při znázorňování svatých k je-
jich osobě, určité druhy předmětů, či zvířat, tzv. „atributy“. Když nahlédneme do slov-
níku, nalezneme toto vysvětlení: „Atribut (z lat. ad-tribuere, při-
dělovat, připisovat, přisuzovat) je rozlišovací rys, podstatná vlast-
nost nějakého objektu“. Příslušný předmět či zvíře charakterizu-
je většinou důležitou událost v životě světce (způsob smrti, jeho 
poslání, charakteristický čin, povolání a pod.). S atributem pak 
bývá spojován obor nebo skupina lidí, kteří se utíkají pod ochra-
nu a přímluvu konkrétního svatého. Příklad: apoštol Petr dostal 
od Ježíše moc otevírat a uzavírat Boží království. Jeho atributem 
jsou tedy klíče. Jako další příklad uveďme sv. Floriana – patrona 
hasičů. Jeho atributem je vědro s vodou, kterou se snaží uhasit 
nebezpečný požár. Atributem apoštola Ondřeje, který je biblic-
kou postavou pro tuto neděli bývá kniha, či svitek, jako znamení 
apoštola, ryba či rybářská síť jako znamení jeho původního povo-
lání. Často bývá znázorňován s křížem ve tvaru písmene „X“, na 
kterém podstoupil z lásky ke Kristu mučednickou smrt. 
Otázky k obrázku sv. Ondřeje najdete v příštím čísle Farních in-
formací.
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 23. listopadu: Červená Voda 1.155; Moravský Karlov 333 (z po-
kladniček FI 247); Písařov 489 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

RORÁTY pro děti budou bývat v Červené Vodě vždy v úterý a ve čtvrtek v 7 hodin 
v kostele. Po nich jsou děti zvány na jednoduchou snídani.  P. Pavel Vágner

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Sbírky z neděle 23. listopadu: Mohelnice 4.068; Úsov 615; Studená Loučka 210 Kč. 
  Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

 NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Vás zveme tuto neděli 30. listopadu do 
kostela sv. Jiljí v Úsově. Účinkují: varhany – Václav Uhlíř, zpěv – Monika Juchno-
vá. Vstupné dobrovolné. 

 ADVENTNÍ LADĚNÍ. Duchovní pásmo v podání Tomáše Ulri-
cha – varhany a Moniky Ligocké – přednes, se uskuteční v neděli 14. 
prosince v 17 hod. v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici. 

 U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE. Bourá se plot na bývalém hřbitově u sv. Sta-
nislava, odváží se odtud skládka, kterou tam nechali jiní. V neděli 9. listopadu 
jsme byli pozváni na faru, abychom si prohlédli zrekonstruovanou společenskou 
místnost, která slouží věřícím a byli jsme pohoštěni. Srdečné „Pán Bůh zaplať“ 
všem, kteří se na těchto pracích podíleli.  Jménem farníků děkuje J. Lónová 

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

ADVENTNÍ VĚNEC – SYMBOL NADĚJE. Asi neřeknu nic 
nového: k adventnímu období, které nemilosrdně ničí komer-
ce pseudo - Mikulášů a pseudo - Vánoc, patří neodmyslitelně 
v křesťanských rodinách adventní věnec. VĚNEC - již v antic-
kém světě byl symbolem odměny, ale taky znamením věčnos-
ti bez počátku a bez konce. V naší zemi ho vijeme ze zeleného 
jehličí, které je symbolem naděje nového života. A to právě teh-

dy, když nad námi vládne paní zima. Mluví o naději nového života, kterou přiná-
ší Mesiáš. Svíce, které budeme zažíhat každou neděli nás učí, že Boží království 
roste do své krásy pomalu, ale důsledně... Čtyři svíčky představují čtyři světové 
strany a univerzálnost Ježíšova evangelia. Světla adventního věnce jsou pro nás 
pozváním, abychom stále víc a více zářili světlem dobrých skutků v prostředí, kde 
žijeme. Kéž takhle motivovaný Advent 2008 nám všem přinese více světla! 

P. Pavel Kavec CM

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky ze neděle 23. listopadu: Lubník 850; Tatenice 1.000; Hoštejn 800, Kosov 
470 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl
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POSTŘELMOVSKO        POSTŘELMOVSKO

Sbírka na Charitu 16 .11. byla: Postřelmov 6169Kč, Chromeč 2500Kč, Sudkov 1240Kč, 
Lesnice 2431Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka v Lesnici (minule 2990Kč), v Chromči 
(minule 2300Kč), v Sudkově (minule 1320 Kč).

 Ve středu 3.12. bude biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.00 hodin.
 Adorace a sv. zpověď bude ve středu v Leštině od 15.30 a v Chromči ve čtvrtek od 

16.00 hod.
 V pátek bude od 16.00 v Postřelmově v kostele setkání se svatým Mikulášem.
 Na první prosincovou sobotu 6.prosince bude v Postřelmově v kostele sv. Matouše 

od 8.00 Večeřadlo - mariánská pobožnost.  P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 23. listopadu: Štíty 2.060; Cotkytle 400; Horní Studénky 800 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek
Srdečně Vás zveme na adventní koncert při svíčkách a mikulášskou nadílku pro děti. 
S repertoárem hudby renesanční, barokní i současné vystoupí SIRINGA dětský sou-
bor zobcových fl éten z Prahy - umělecký vedoucí Miroslav Bureš (žák prof. Václava Žil-
ky a absolvent mistrovských kurzů u nizozemského fl étnisty Roberta Bakkera). Výtě-
žek z benefi čního koncertu je věnován na opravu kostela svatého Jana Křtitele.

V kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích. v sobotu 6. 12. 2008 v 17.30 hod.

CHARITA ZÁBŘEH
VÝSTAVA V GALERII A KAVÁRNĚ KINA RETRO – JAK SI 
PŘEDSTAVUJI TŘI KRÁLE. Přijměte pozvání na výstavu dět-
ských kreseb (z let minulých), kterou pořádá Zábřežská kul-
turní za spolupráce CHARITY Zábřeh. Vernisáž výstavy v ne-
děli 30. listopadu ve 14.30 hodin. V hudebním programu vy-
stoupí schola ze Svébohova a Jedlí pod vedením pana Josefa 
Hrocha. Výstava potrvá do 11. ledna 2009. 

Vánoční dárek pro děti bez rodiny. Charita Zábřeh ve spo-
lupráci s ACHO pořádá materiální sbírku pro dětské sirotky na Ukrajině. 
Principem je, že dárce si vybere ze seznamu potřebných dětí jedno kon-
krétní (podle pohlaví, věku 5-16let, jména) a pro něj připraví vánoční balí-
ček v hodnotě cca 1.000 Kč. Náměty, co by měl balíček obsahovat (jen věci 
nové - hračku, oblečení, sladkost, potřeby do školy, hygienické potřeby, 

přání) a bližší informace o celé akci zájemcům rádi poskytneme. Jedná se o jednorázo-
vé osobní obdarování, ze kterého nevyplývají žádné trvalejší závazky. Na přípravě jed-
noho balíčku se mohou rodiny i spojit, pro zábřežský děkanát máme zatím vyčleněno 
k „vánoční adopci“ 16 dětí.
 Pomozme udělat hezké vánoce i chudým dětem bez rodiny. Bližší informace podá 
Martin Damborský (tel. 583 412 587, mobil: 736 509 477, email: zabreh@caritas.cz,) 
případně je najdete na webu www.charitazabreh.cz.  Jiří Karger
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Sbírky z neděle 23. listopadu: Zábřeh 9.120; Jedlí 1.600; Svébohov 1.550; Klášterec 
1.322; Zvole 4.530 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000; na kostel sv. 
Barbory 500; Na biblické dílo 470 Kč. Nemile na misie 1.000 Kč. Zvole (Jestřebí) – na 
kostel sv. Barbory 1.000 Kč. Svébohov – dar na opravu schodů 1.600 Kč 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P.František Eliáš

Poděkování
 Děkuji všem, kteří s ochotou po celý rok zdobili květinami Šu-
brtovu kapli i pietu u kapičky. Taktéž děkuji těm, kteří pomohli při 
úklidu spadaného listí a v neposlední řadě si poděkování zaslouží 
pan Vlastimil Pelikán za nevšední výkon při ořezu suchých větví. 
Pán Bůh zaplať všem.                                               František Odstrčil 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří darovali během roku květiny 
ze svých zahrádek na výzdobu našeho farního kostela. Věříme, že 
jim to pán Bůh vynahradí.   Marie Hackenbergerová

Upřímné Pán Bůh zaplať všem obětavým ženám, které minulé dny 
ochotně pomohly s balením HB umělého sladidla a HB cukru pro 
CHD Palonín. Na práci se celkem vystřídalo 24 dobrovolnic, které 
odpracovaly 250 hodin a nabalily 1020 kg cukru.   
 Koordinátorka dobrovolnických aktivit Ludmila Macáková

Děkujeme všem, kteří přišli na naše Přátelské setkání v neděli 16. listo-
padu 2008 do Katolického domu. Děkujeme rovněž všem účinkujícím, 
kteří přispěli k slavnostnímu zahájení oslav 100. výročí založení orel-
ské organizace. Při této příležitosti byla uskutečněna výstavka historických fotografi í 
z činnosti zábřežského Orla, která je umístěna ve foyer Katolického domu. Fotografi e 
jsou popsány. Pokud by někdo poznal další osoby, prosím, aby toto nahlásil, případně 
přímo zapsal vedle fotografi e, kde se osoba nachází. Dobové fotografi e z činnosti Orla, 
většinou z let 1925 – 1938, stojí určitě za zhlédnutí. Dále vybízíme, kdo má doma po 
svých předcích nějaké fotografi e z činnosti Orla, prosíme o jejich zapůjčení. Výstavka 
bude časem obměněna jinými fotografi emi. Děkujeme.  Výbor Jednoty Orla Zábřeh

Dne 25. listopadu 2008 oslavila 96. narozeniny
paní Anna Krejčí ze Svébohova,

která téměř 30 let pečovala o kostel ve Svébohově. 
Obec Svébohov a farní společenství přejí paní Anně Krejčí hodně zdraví, hojnost 

Božího požehnání a ochranu Panny Marie.

HNÍZDO. Vánoční radost pro Domovinku. Zveme vás na Benefi ční koncert dětských 
pěveckých sborů Písnička a Slavíček v pátek 12. prosince v 15.30 hodin v tělocvičně 
ZŠ B. Němcové. Na koncertě si můžete koupit vánoční drobnosti, které vyrobily děti 
ze ZŠ B. Němcové při vánoční dílně v Hnízdě. Výtěžek z prodeje bude věnován zá-
břežské charitní Domovince. Vstupné na koncert je dobrovolné. 

Za Hnízdo Irena Švédová 


