
1

IN ORMACEF
A
R
N
Í

21. 12. 2008
Ročník XV. 

Číslo 51
ČTVRTÁ 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

Bože, pomáhej nám, 
ať se dobře připravíme 
na blížící se slavnost 
narození našeho Spasitele, 
abychom se v den 
jeho příchodu 
mohli radovat 
ze setkání s ním.

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, 
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: 
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali,
že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Jsem služebnice Páně: 
ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.
1: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16    2: Řím 16,25-27  Ev. Lk 1,26-38 
Ordinárium: Břízovo č. 503     příště Ebenovo č. 504
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A SLOVO SE STALO TĚLEM... Je těžké ubránit se vánoč-
ní atmosféře, té tajemné síle, která mění srdce člověka. 
Nejenom věřící křesťané, ale snad nikdo na světě se ne-
chce zřeknout kouzla těchto svátků. V Betlémě se neče-
kaným a nepochopitelným způsobem Bůh dotkl našeho 
světa. Oslovil člověka svou pokorou a stal se nám ve všem 
podobným, kromě hříchu. BŮH SE STAL ČLOVĚKEM! 
Tím se dotýká našich každodenních křížů a bolestí. Také těch, které jsme způsobili 
těm druhým...BŮH PŘICHÁZÍ: ve vánoční liturgii, ve svátosti smíření, v tiché ado-
raci... Dovolme mu vstoupit do našeho života! Nemějme strach, jestli jsme ho dlouhá 
léta nechali stát před dveřmi svého srdce. 
 Otevřme mu je právě dnes, o Vánocích L.P. 2008 !  P. Pavel Kavec, CM

VÁNOCE V ZÁBŘEZE A OKOLNÍCH FARNOSTECH
STŘEDA 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN
Mše svaté v Zábřeze: 7.00 (roráty), 15.30 hod. mše svatá spojená s otvíráním jesliček 
Večerní bohoslužby: 21.00 hod. mše s koledami; 23.00 hod. (Rybova mše vánoční)   
Jedlí 20.30 (Pastýřská mše Františka Kovaříka), Svébohov 22.00 (Pastýřská mše Fran-
tiška Kovaříka); Klášterec 23.00; Zvole 21.00; Maletín 23.00 bohoslužba slova s kole-
dami.
ČTVRTEK 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
Bohoslužby jako v neděli a v Hynčině ve 14.30 hod. Ve Svébohově doprovodí liturgii 
mše svaté v 10.30 hod. Světýlko ze Zábřeha.
PÁTEK 26. PROSINCE – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Zábřeh: mše svaté 6.55 a 8.30 hod.; Klášterec 7.20; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Zvole 
10.15 hod. 
STŘEDA 31. PROSINCE – SILVESTR
Zábřeh 14.30 hod. děkovná mše svatá na konci roku a od 16 hod. varhanní koncert 
Radima Diviše; Zvole mše svatá v 15 hod. 
ČTVRTEK 1. LEDNA 2009 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
bohoslužby jako v neděli (Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00 hod.). Klášterec 7.20, Jedlí 9.00, 
Svébohov 10.30, Zvole 10.15 hod. 

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ A OTVÍRÁNÍ JESLIČEK VE SVÉBOHOVĚ. O štědrovečer-
ním odpoledni Vás zveme v 15 hod. do farního kostela na otvírání jesliček. P. František 
Eliáš požehná nový betlém z olivového dřeva, který poutníci v tomto roce dovezli ze 
Svaté Země a zakoupili přímo v Betlémě. Po požehnání si zazpíváme spolu se svébo-
hovskou scholou vánoční koledy. Nový betlém si budete moci až do Hromnic prohléd-
nout vždy půl hodiny přede mší svatou.
NA OTVÍRÁNÍ JESLIČEK V KLÁŠTERCI zveme všechny, nejenom děti . Těšit se mů-
žete na netradiční vánoční divadlo, koledy i na nové postavičky v betlému. Začátek 
ve 14 hod. 
KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ si nenechte ujít ve čtvrtek 25. 
prosince o Slavnosti Narození Páně.Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. Bartolo-
měje v Zábřeze. 
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FARNÍ MUZEUM zve na vánoční prohlídky, při nichž před-
staví některé z betlémů ze svých sbírek. Prohlídky se letos 
uskuteční ve zkráceném termínu. Otevřeno bude pouze na 
Boží hod vánoční (25. prosince), a to vždy půl hodiny po do-
poledních bohoslužbách (8.00 – 8.30 a 9.30 – 10.00 hod.) 
a odpoledne od 14 do 16 hodin. Na svátek sv. Štěpána (26.12.) 
bude letos muzeum zavřeno. Další termíny prohlídek jsou 
možné kdykoli po domluvě s některým ze zvoníků. 

BETLÉM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Kostel otevřen 
veřejnosti a možnost prohlídky betlému: čtvrtek 25. 12. 
a pátek 26. 12. vždy od 13 00 do 18 00 hodin.

KATOLICKÝ DŮM
 Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na POVÍDÁ-

NÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka 
z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona 
vinařů, tj. v sobotu 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 
100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

 Nejenom seniory zveme v úterý 30. prosince na Zábavné od-
poledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská 
dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Ob-
čerstvení zajištěno.

 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému pro-
žití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společné-
mu přivítání roku 2009 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se sku-
pinou POSTYLION, kterou připravujeme na středu 31. prosin-
ce. Vstupenku s místenkou v hodnotě 150 Kč si můžete zakou-
pit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 583 
416 340. 

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

Pro Tříkrálové koledníky staré i nové připravila zábřežská Charita ve spolupráci s kinem 
Retro promítání fi lmu PŘÍBĚH ZROZENÍ. Jde o americký fi lm, který vychází z evangelií sv. 
Matouše a Lukáše. Jedná se o velmi pokojnou fi lmovou podívanou s vánočním poselstvím 
míru a zaměřuje se především na postavu Marie. Popisuje její cestu s Josefem do Betléma 
a zachycuje okolnosti předcházející Ježíšovu narození. Film je v původním znění s titulky, 
není tedy vhodný úplně pro ty nejmladší krále. Speciální promítání pro tříkrálové vedou-
cí skupinek a koledníky se uskuteční v pondělí 29. prosince 2008 v 16 hodin. Vstupné na 
toto promítání bylo zlevněno na polovinu, u pokladny tedy zaplatíte pouze 35 Kč. 
 Přijďte se nechat inspirovat dobou, ve které žili i ti, které svým koledováním lidem při-
bližujeme!   Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

Ve středu 31. prosince o svátku sv. Silvestra po děkovné mši svaté bude od 16 hod. VAR-
HANNÍ KONCERT RADIMA DIVIŠE, hlavního varhaníka kostela svaté Alžběty v Norim-
berku, rodáka ze Šumperka. 
PROGRAM: Johann Sebastian Bach:Toccata, Adagio a fuga C; Fr. Xaver Brixi: Pastorale C;-
Georg Böhm: Preludium C; Robert Schumann: 4 Skice; Dietrich Buxtehude: Preludium D; 
Blazej Kopriva: Pastorela D; Johann Sebastian Bach: Preludium a Fuga D
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UČÍCÍ SE CÍRKEV
JEŽÍŠ KRISTUS – PROSTŘEDNÍK A PLNOST CELÉHO ZJEVENÍ. 
 Snad nebudeme daleko od pravdy a neodchýlíme se ani 
od pravdy katolické víry, když ve vyprávění Písma svatého 
o stvořitelské činnosti věčného Boha budeme pokračovat po 
verši z Gn 2,3 o stvoření člověka dalším sdělení: „A dovrše-
no bylo Boží dílo příchodem Boha na zem v osobě člověka, ve 
kterém došlo celé Boží stvořitelské dílo svého vrcholu a koru-
ny a tím i k defi nitivní plnosti celého Božího Zjevení a k po-
výšení a posvěcení všeho hmotného, zvláště lidského!“
 Lidské nitro touží vědět o věcech a událostech i o lidech 
víc a přesněji než může poznat jen rozumem. A této tužbě 
vyšel Bůh ve své lásce vstříc a „mnohokrát a mnohými způ-
soby mluvíval k otcům“ (Žid 1,1). První a základní zjevení 
Boží je stvoření viditelného světa, jímž se navenek projevila Boží bytnost a jež je zrca-
dlem Božích vlastností. „Věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvo-
ření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu“ (Řím 1,20)
 Vlastní zjevení Boží – zvěstování pravd o Bohu, člověku a světě začalo už při stvo-
ření člověka, kterému Bůh sdělil základní pravdy: „Že Bůh je, člověk je jeho dílem a je 
mu dán příslib, že jej Bůh chce mít u sebe.“ Boží zjevení pak dále pokračuje skrze staro-
zákonní patriarchy – Abrahama, Izáka, Jakuba... skrze proroky, muže a ženy, kteří pak 
mluvili ve jménu Božím. Tady je zájem Boží o počínání a budoucnost lidí přímo hmata-
telný; Bůh vstupuje mezi lidi a chce být s nimi a mezi nimi. Naposledy pak zjevil Bůh 
celou pravdu skrze svého Syna, Ježíše Krista – např. do té doby lidem nesdělená prav-
da; Bůh je jeden, ale ve třech osobách. Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, je jedi-
nečným, dokonalým a defi nitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno a nebude už 
jiné slovo než toto. Vtělením Krista a jeho obětí zdaleka není Boží zájem o lidstvo uza-
vřen, ale svého vrcholu dosáhne až v den posledního soudu. 
 Tyto Boží pravdy jsou uchovávány ve čtyřech evangeliích a v dalších listech svatopis-
ců, Kristových apoštolů. Ale jsou uchovávány i v tradici, v ústním podání. Tradicí byly 
lidstvu předány pravdy morální a zvyky, o nichž se nedočteme v Písmu svatém, ale které 
hlásal Ježíš a praktikovala prvotní církev. Ostatně sama Bible je psaná tradice. Nejprve 
bylo řečeno slovo a pak teprve bylo zapsáno. Jen z učení církve víme, které knihy obsa-
hují Boží zjevení a které ne. I sám kánon posvátných knih byl stanoven autoritou církve 
na sněmu tridentském – shodně s ustanovením sněmu fl orentského (r. 1442). 
 Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomine a před slav-
ným příchodem našeho Pána Ježíše Krista nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení. 
Nicméně, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto; je úkolem křesťanské víry 
postupně během staletí proniknout celý jeho obsah a stále přibližovat lidu nové pocho-
pení Boží pravdy. 
 Během staletí stále dochází ke zjevením, která se nazývají „soukromá“ (např. La Sa-
letta, Lurdy, Fatima...) vidění a sdílení otce Pia, kapucína, sv. Terezie Velké i od Ježíše, sv. 
Jana Vianeye, faráře arského.... Některá z nich byla uznána církevní autoritou, avšak ne-
patří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vyhlašovat nebo doplňovat“ Kristovo defi nitivní 
zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém období plněji žilo. 
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 Za vedení učitelského úřadu církve dovede zdravá mysl věřících rozlišit a přijímat, co 
je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo svatých. 
 Křesťanská víra nemůže přijmout zjevení, která si dělají nárok na překonání nebo 
opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je příklad některých mimokřesťanských 
náboženství a také některých novodobých sekt, které se opírají o taková „zjevení“. 
 Církev katolická má naproti tomu působením Ducha svatého neporušitelný poklad 
víry a úplné zjevení Boží a přispěním Ducha svatého zachovává zjevné pravdy v původ-
ní neporušenosti a bez bludů je vykládá. Tato neomylnost ve věcech víry a mravů sahá 
tak daleko, jak sahá poklad Božského zjevení. 
 Nikdo se nebude moci na soudu Božím vymlouvat, že nevěděl a neměl možnost 
poznat, získat pravidla života, že si je musel vytvářet podle stylu lidí kolem sebe nebo 
i podle své vůle. Ale vzal tento člověk někdy do rukou Písmo svaté, evangelia, katechis-
mus...? Dal se do diskuze k poznání a vysvětlení pravd víry...? Hlavní a základní vina 
mnohých není v tom, že tyto směrnice neznají a podle nich nežijí, ale je přímo těžký 
hřích, a to proti Duchu svatému, že se o poznání vůbec nezajímali a k tomu navíc, když 
žili v křesťanském prostředí, ve stínu kostela, hlasu zvonů a věřících i kněží jdoucích do 
kostela. Raději kráčejí životem v temnotě ale pohodlí, než ve světle víry a pravdy. Bože, 
buď naším světlem a spásou, abychom se tak připravili na příchod tvého jednorozeného 
Syna.  P. Antonín Pospíšil

OPRAVA z minulého čísla FI: Italský spisovatel Giovanni Papini v úvodu své knihy „Ži-
vot Krista“ sdělil: „Spisovatel této knihy napsal před lety jinou knihu, ve které popisoval 
melancholický život člověka, který se chtěl jednu chvíli stát Bohem. Nyní, když dospěl 
věkem a vědomím, se pokusil napsat život Boha, který se stal člověkem.“

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (prosinec 3. část)
Dnešní dvě veliké postavy Nového zákona nás přivádějí do chrá-
mu, kam Maria s Josefem přináší malého Ježíše, aby za něj po-
děkovali Hospodinu a zároveň obětovali Bohu to, co vyžadoval 
židovský zákon. Neočekávaně se zde setkávají se stařečkem Si-
meonem a prorokyní Annou. Toto setkání nám může být inspira-
cí jakým způsobem vnímat vnitřní krásu starých lidí. Prorokyně 
Anna je reprezentantkou mnohých žen pokročilého věku, které 
si najdou čas na modlitbu a které upřímně vyznávají svou víru. 
Nelze docenit jakým požehnáním jsou tyto ženy pro lidstvo. Jsou 
často vystaveny výsměchu, jako ty, jejichž postoje jsou už dávno 
překonané, a jejich víra je mylně hodnocena jako dětinská. I přes 
problémy, které stáří přináší, nám však mohou být příkladem, jak 
žít radost z blízkosti Boží. 

1.  Do kterého chrámu byl Ježíš po narození přinesen k požehnání?
 a) v Jeruzalémě   b) v Nazaretu   c) v Betlémě
2.  Co Maria s Josefem přinesli jako obětní dar?
 a) býka   b) holoubátko a beránka   c) dvě holoubátka
3.  Jak se jmenovali dva zbožní lidé, které zde potkali?
 a) Simeon a Anna   b) Jáchym a Anna   c) Zachariáš a Alžběta
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. prosince: Červená Voda 1.474; domov důchodců sv. Zdislavy 180; Mlý-
nický Dvůr 230; Jakubovice 449; Písařov 486 Kč.Dary: Jakubovice (+ sbírky z Val. Mez.) 
9.662 Kč.  Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: Štědrý den 24.12.: Jakubovice 20,30; Písařov 22,00; Červená 
Voda 24,00 hod.
Narození Páně 25. 12.: Červená Voda 9,00; Mlýnický Dvůr 10,45 hod.
Sv. Štěpán 26.12.: Jakubovice 7,15; Červená Voda 9,00; Písařov 10,45 hod.

 Svatá Rodina 28.12.: obnova manželských slibů.
 ŽIVÝ BETLÉM bude v Červené Vodě v kostele sv. Matouše 25.12. v 16 hod.
 VÁNOČNÍ SVATOŠTĚPÁNSKÝ ŠANOVSKÝ KONCERT se uskuteční v pátek 26. pro-

since v šanovském kostelíku od 15.15 hod. Zazpívají i zahrají nám studenti ZUŠ v Králí-
kách a skupina "Kapky" z Červené Vody. Závěrem si všichni zazpíváme koledy s "Čilými 
babičkami". Dobrovolným vstupným přispějete na opravu místního kostela. 
  Těšíme se na Vás - za všechny účinkující Marie Podalová.

 ŽEHNÁNÍ VÍNA na sv. Jana se uskuteční v sobotu 27.12. při mši sv. ve 14.30 hod. v do-
mově důchodců sv. Zdislavy a v 16.30 hod. v Mlýnickém Dvoře.
POKOJNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH PŘEJE A VYPROŠUJE VŠEM 
FARNÍKŮM P. PAVEL VÁGNER, FARÁŘ

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

HUDEBNÍ KUCHYNĚ. Vaření, pečení, uklízení... známé předvánoční praktiky téměř 
všech domácností. Jestli se nechcete naplno nechat pohltit tradiční aktivitou, dovolím si, 
„kacířsky" Vás pozvat na „změnu rytmu". Pozvánky zní stručně: 
MKS Mohelnice - sobota 20. 12. Country kapela SMOLAŘI slaví 35 let. Začátek v 17.00.*** 
KD ŠTERNBERK - neděle 21. 12. NEZMAŘI - folková skupina z Č. Budějovic, host letošní-
ho dostavníku Vám bude zpívat od 19 - 21.00 hod.*** KD LOŠTICE - neděle 28. 12. COUN-
TRY and FOLK VÁNOCE - loštičtí KAMARÁDI a A.M. ÚLET z Moravičan Vás rádi přivítají 
na společném koncertu v torzu kulturního stánku. Nechte se překvapit. Začínáme skuteč-
ně v „kulturáku" v 16.00 hod! Snad na žádném z uvedených koncertů nebude skutečností 
výrok D. Kaye: „Zpěváci pop music jsou lidé, kteří přestanou být zpěváky, jakmile vypnou 
elektřinu." Neseďte doma u televize, přijďte pobejt, přátelé tónů! 

POŽEHNANÉ VÁNOCE VÁM PŘĚJÍ MISIONÁŘI Z LOŠTIC

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

V úterý 23.12. bude možnost přijetí svátosti smíření v Postřelmově od 16.00 hod.

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB: 
24. 12. – Lesnice 15.30 hod., Hrabišín 20.00 hod., Postřelmov 22.00 hod.
25. 12. – Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hod. 
26. 12. – Postřelmov 9.30 hod., Sudkov 11.00 hod.
27. 12. – Sudkov 17.00 hod.
28. 12. – Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hod. 
31. 12. – Postřelmov 16.00 hod. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2009 – Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hod. 
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ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. prosince: Štíty 2.150; Cotkytle 780 ; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH:
24.12. – Horní Studénky 21.00 hod.;  Štíty 24.00 hod.; 
Cotkytle 14.30 hod. otvírání jesliček 
25.12. – Horní Studénky 7.30 hod. Štíty 9.00 hod.  Cotkytle 11.00 hod.
26.12. – Horní Studénky 7.30 hod. Štíty 9.00 hod.  Cotkytle 11.00 hod.
1. 1. 2009 - Horní Studénky 7.30 hod. Štíty 9.00 hod. Cotkytle 11.00 hod.

HVĚZDA PRO HAITI. Jak jistě víte, během léta zastihly Haiti tři ničivé hurikány. Přes-
to, že bezprostřední pomoc byla již poskytnuta, je potřeba pomoc další a dlouhodobá. 
Dobrovolná sbírka na tento účel, bude probíhat ve Štítech během adventu a vánočních 
svátků. Za vaše příspěvky jsou pro Vás připraveny malé dárečky, které vyrobily děti ze 
Základní školy ve Štítech. Tak jako Betlémská hvězda byla poslem dobré zprávy, tak 
i naše pomoc budiž dobrou zprávou, že nám není lhostejný život trpících a strádají-
cích. Děkuji.  Eva Pecháčková

TŘÍKRÁLOVÝ PLES se koná v sobotu 3. ledna 2009 od 20.00 hod. 
v sokolovně v Horních Studénkách. K tanci i poslechu nám bude 
již tradičně hrát hudební skupina MENHET. Samozřejmostí je vel-
ká tombola a bohaté občerstvení s neméně bohatým a zajímavým 
programem. Přijměte naše pozvání a přijděte s námi strávit příjem-
ný večer. Srdečně Vás zve a na setkání s Vámi se těší mládež ze Stu-
dének a okolí: Předprodej vstupenek bude od 25.12. u P. Suchánka 
po každé mši svaté.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 14. prosince: Lubník 700 (+ 5.000 dar); Tatenice 1.030; Hoštejn 1.150, 
Kosov 480 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT. V neděli 21.12. 2008 po-
řádá Obecní úřad v Hoštejně ve spolupráci se základní školou a 
farností Hošten v historii první adventní koncert.Koncert začíná v 
16.00 hod. v kostele sv. Anny. Účinkujícími jsou: Pavla a Vladimír 
Tillovi, žáci základní školy v Hoštejně a mladí umělci Marek Kozák 
– varhany, David Skařupa a Petr Strakoš – trumpety. Všichni jste 
srdečně zváni. Vstupné bude dobrovolné.   

Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík

SETKÁNÍ U JESLIČEK 24. prosince: v Tatenici 9.30 hod., v Kosově v 15.30 hod. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. 12. – Lubník 20.30 hod., Tatenice 22.00 hod., Hoštejn 23.30 hod. 
25. 12. – Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 10.30 hod. 
26. 12. – Lubník 7.45 hod., Tatenice 8.45 hod., Hoštejn 10.00 hod., Kosov 11.00 hod. 
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Sbírky z neděle 14. prosince: Zábřeh 10.460; Jedlí 1.700; Svébohov 1.700; Klášterec 1.240; 
Zvole 4.110 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 2.500; na farnost 3.000, na varhany v Rovensku 
1.000 Kč; na kostel sv. Barbory 1.000 KčJedlí – na opravy 1.000 Kč; Zvole – na likvidaci lepry 
1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V ZÁBŘEZE. Pro ty z vás, kteří z nějakého důvodu nemohli 
přijmout svátost pomazání nemocných v listopadu, bude možnost přistoupit k této svátosti 
při mši svaté v pondělí 22. prosince v 9.40 hod.  P. František Eliáš
POVĚŘENÍ PODÁVAT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ LAIKY. V neděli 14. prosince při mši svaté v 8.30 
hod. v děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze představil P. František Eliáš ty, kterým 
arcibiskup olomoucký, Mons Jan Graubner, udělil pověření k podávání svatého přijímání. Do 
této služby byli uvedeni: Ing. Marek Hackenberger, Josef Klimek, Miroslav Krejčí, Jindřich 
Majstršín, Miroslav Sitta a Ing. Mgr. František Srovnal. 
 Stejné pověření obdržel i děkanátní technický administrátor Mgr. Luděk Diblík a do této 
služby byl uveden při mši svaté o druhé neděli adventní ve farnosti Hoštejn místoděkanem 
P. Jaroslavem Přibylem. Pověření otce arcibiskupa je uděleno na dvouleté období. 
VÁNOČNÍ STROM PRO KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. Prosíme ochotné muže o pomoc při 
stavění vánočního stromu. Tato akce se uskuteční v úterý 23. 12. 2008 od 10 hodin v kostele 
Sv. Bartoloměje. Na vzájemnou spolupráci se těší zvoníci od sv. Bartoloměje.

V těchto dnech (23. 12.) se dožívá životního jubilea 80 roků

paní Ludmila Beranová z Ráječka.
Tato dobrá žena se dlouhá léta obětavě stará o úklid a výzdobu kaple

sv. Cyrila a Metoděje v Ráječku. Přejeme jí do dalších let radost z každého dne,
Boží požehnání a ochranu patronů rájecké kaple. Farníci z Rájce i ze Zábřeha

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. prosince: Mohelnice 6.328; Úsov 1.398; Studená Loučka 280 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

MOHELNICKÝ BETLÉM. Tak jako loni, tak i letos je mohelnický betlém rozšířen o další pohy-
bující se fi gurky.Vše je samozřejmě z dílny řezbáře Františka Nedomlela z Bruntálu, syna řezbá-
ře Josefa Nedomlela, který tento krásný betlém začal pro Mohelnici stavět v šedesátých letech 
minulého století. Návštěvníci tohoto opravdu krásného betlému budou tedy moci poprvé spat-
řit selku s máselnicí, krávu s dojičkou i kozu (průřez hospodářskou budovou). Více Vám napoví 
obrázek pořízený v pondělí 8. prosince letošního roku, kdy řezbář František toto své další dílo 
přivezl do mohelnického kostela sv. Tomáše Becketa. 
Pokud budete mít zájem mohelnický betlém zhlédnout 
i mimo otvírací dobu, tak je možno se domluvit přímo 
na faře v Mohelnici (tel. 583 430 156) nebo u správce 
mohelnických jesliček (mobil 602 503 430). 

Správce mohelnického betlému Pavel Nenkovský 

OTEVÍRACÍ DOBA: v době od 25. 12. do 6. 1. každý 
den od 11.00 do 12.00; odpoledne od 14.00 do 16.00 
hod. (některé dny je otevírací doba delší, začíná v 10.00 
a končí v v 17 nebo v 18.00 hod. - dle rozpisu ) 


