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DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

Připravte cestu Páně, 
vyrovnejte mu stezky! 
Každé údolí ať je zasypáno, 
každá hora 
a každý pahorek srovnán; 
kde je co křivého, 
ať je narovnáno, 
cesty hrbolaté ať se uhladí! 
A každý člověk uzří 
Boží spásu.                     (Lk 3,4-6)

Všemohoucí a milosrdný Bože, 
spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, 
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, 
abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

ŽALM 126   Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
1: Bar 5,1-9                                          2: Flp 1,4-6.8-11                                           Ev. Lk 3,1-6
Ordinárium: Olejníkovo č. 502                 příště Břízovo č. 503
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SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍ-
HO HŘÍCHU.
Úterý 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotní-
ho hříchu je adoračním dnem farnosti Zvole u Zábřehu. Začátek adora-
ce v 9 hod., od 15 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření. Mše svatá 
v 17 hod. 

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
V pondělí 7. prosince vás zveme na koncert, u kterého bude také TV 
NOE. Začátek v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Pod názvem 
Adventus Domini bude uvedena adventní mariánská mše z českých kanci-
onálů 15. – 16. století. 
Představme si následující obraz: zasněžená krajina českého venkova, zim-
ní noc ještě nejeví známky rozednívání, ale na vršku uprostřed vesnice sví-
tí okna kostela, k němuž z několika stran proudí řady věřících s rozžatými 
lucernami. Zní to téměř jako pokus o kýč, avšak takto skutečně vzpomína-
jí pamětníci na takzvané rorátní mše, které se konaly v době adventní ráno 
před rozbřeskem.

BIŘMOVANCI. Ti, kdo přijali svátost biřmování letos v květnu, se se-
jdou v pátek 11. prosince 2009 na faře v Zábřeze. Začínáme v 19 hod., 
přicházet však můžete dříve. Tentokrát se společně podíváme na fi lm 
o životě sv. Filipa Neri, světce s velkým smyslem pro humor. Zveme rov-
něž zájemce o téma z řad těch, kteří se na přijetí svátosti biřmování tepr-
ve připravují.   Marie Badalová, Vlastimil Dvořák

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ V ZÁBŘEZE. Kdo má chuť může 
přijít 12. prosince v 8.45 do sálu Základní umělecké školy v Zábřeze na setkání s P. Jiřím 
Kupkou (vícerektorem olomouckého bohosloveckého semináře), který si pro nás připravil 
blok tří přednášek na téma „Jsme světlo světa“. Mezi přednáškami bude možnost svátos-
ti smíření a soukromé adorace. Když zůstanete na dobrý oběd, přineste si prosím 30 Kč. 
Program bude ukončen v odpoledních hodinách mší svatou.  P. Radek Maláč 

SETKÁNÍ KATECHETŮ bude 10. prosince na faře v Zábřeze od 19 hod. Od 18.30 hod. 
mají katecheté možnost adorace ve farním kostele.  P. Radek Maláč

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ. V pátek 11. prosince při adoraci po mši svaté se budeme 
modlit za vnitřní uzdravení.  P. Radek Maláč

LADÍME ADVENTNĚ. V neděli 13. prosince ve 14.30 hod. vás 
zveme do kaple v Rovensku na pásmo k adventnímu rozjímání, slo-
žené z varhanní hudby Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbe-
la, Johna Stanleye a recitace žalmů v podání Tomáše Ulricha. Na čelo 
ho doprovodí paní S. Špundová.
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SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE ALTAJSKÉ HRÁT-
KY proběhne za účasti autora P. Pavla Vichlendy v úterý 15. 12. 
2009 od 16.30 hodin v malém sále Katolického domu v Zábřeze. 
Drobná publikace Farního muzea Zábřeh (včetně barevné obálky 
čítá 12 stran) obsahuje výpisky z deníku o dobrodružné cestě tehdy 
bohoslovce a pozdějšího jáhna a kaplana v Zábřeze P. Pavla Vichlen-
dy. Vedle setkání s autorem se můžete těšit na promítání diapozitivů 
a autorské čtení.                                        RNDr. František John, Ph.D.

KATOLICKÝ DŮM
 Pojeďte s námi za sv. MIKULÁŠEM. Poutní zájezd při němž osla-

víme patrona farního kostela v Maletíně má ještě několik volných míst. 
Odjezd dnes, tj. v neděli 6. prosince ve 13.30 z Valové, nástup možný na 
trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší svatou kratičká prohlídka 
kostela a jeho okolí a modlitba litanií. Vyvrcholením pouti eucharistic-
ká slavnost ve 14.30 hodin.
 Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & coun-

try skupiny MADALEN zveme na čtvrtek 17. prosince do Katolického 
domu na koncert s vůní vánočního čaje a tóny tradičních i méně zná-

mých koled. Začátek v 18 hodin.
 V předvánočním čase přicházíme s mimořádnou nabídkou 

mražených kaprů na váš štědrovečerní stůl. Po zkušenostech 
z minulých let, kdy jsme nabízeli pouze přebytky z naší tradič-
ní „kapří“ akce a kdy poptávka předčila všechna naše očekávání, 
jsme se v letošním roce předzásobili v hojnějším množství. Za výhodných podmínek je 
možné si kapry zakoupit u paní Ludmily Macákové v prodejně Ledňáček. 

 Na setkání s vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

ZPRÁVY ZE ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY  
V Charitě Zábřeh delší dobu sbíráme víčka od plastových lahví, která následně dobrovol-
níci třídí dle barev. Vytříděná víčka od nás poté vykoupí fi rma, která je druhotně zpraco-
vává a vyrábí z nich kompostéry a igelitové pytle. Takto získané peníze budou použity na 
fi nancování charitativních aktivit. 
 Zapojte se a sbírejte víčka s námi! Chráníme tím životní prostředí a pomáháme po-
třebným. Sběrné boxy na víčka najdete v Zábřehu v přízemí vstupu do Charitního domu 
sv. Barbory, případně v kostele sv. Bartoloměje, hned u vchodu za dveřmi po levé straně.
  Jiří Karger

FARNOST KLÁŠTEREC  
 Farníci z Klášterce zvou všechny děti i dospělé na setkání s Mikulášem, 
které se uskuteční v pátek 11. prosince v 16.30 hod v kostele v Klášterci, kde 
se děti setkají po mši svaté s Mikulášem, od kterého dostanou dárky. Pro-
gram bude pokračovat na faře společným setkáním farníků i hostů.                
                                                                Za pastorační radu Tomáš Martinák
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – LUKÁŠOVO EVANGELIUM – (Lukášův rok)
Evangelista Lukáš, autor třetího evangelia a Skutků apoštolských. 
Podle svědectví nejstarších křesťanských spisovatelů pocházel Lu-
káš z Antiochie syrské a byl synem pohanských rodičů. Povoláním 
byl lékařem. Nebyl však přímým Kristovým učedníkem a ani nepa-
třil mezi oněch 72 učedníků, které Pán rozeslal za svého pozemské-
ho života hlásat evangelium. Kdy navázal styky s Kristovými učed-
níky, nedá se bezpečně určit. Někteří se domnívají, že před přijetím 
svatého křtu byl židovským proselytou, to je, přestoupil z pohan-
ství k židovskému náboženství, a to buď úplně tím, že přijal víru 
v jednoho pravého Boha i obřízku a starozákonní předpisy - nebo 
se jen odřekl modlářství a obřízku nepřijal, ale zavázal se, že bude 

zachovávat některé starozákonní předpisy, jako například svěcení soboty.
 Podle domněnky, podložené Skutky apoštolskými (11,20-26) je pravděpodobné, že 
v Antiochii se stal žákem sv. Pavla. Možná byl mezi tím velkým zástupem, který se při-
dal ke Kristu. Pavla pak doprovázel na všech jeho apoštolských cestách. Důvodem k tomu 
možná bylo i to, že Pavel byl často nemocen a potřeboval lékařské ošetření. Pavel ho na-
zývá, „svým pomocníkem, lékařem svým nejmilejším“. V Římě pak byl Lukáš Pavlovi za 
jeho první vazby v žaláři věrným pomocníkem. Vděčně sděluje Pavel svému žáku Timo-
tejovi ze své druhé vazby: „Lukáš jediný je se mnou.“ Po smrti svatých Petra a Pavla odešel 
Lukáš pravděpodobně z Říma a odebral se do některých krajin jižní části Evropy.
 Také o smrti sv. Lukáše nemáme určité zprávy. Někteří církevní otcové řadí jej mezi mu-
čedníky, ale kde a jak zemřel neuvádějí. Isidor sevilský tvrdí, že zemřel v Acháji ve vysokém 
věku a byl pověšen na olivovém stromě. Pohřben byl asi v Patrách a jeho ostatky byly pře-
neseny s ostatky sv. apoštola Ondřeje - podle svědectví sv. Jeronýma - za císaře Konstantina 
Vel. roku 357 do Cařihradu. Jeho svátek slaví církev jako svátek mučedníka 18. října.
 Sv. Lukáš bývá vyobrazen jako malíř, protože dovedl svým slovem názorně vylíčit udá-
losti ze života Panny Marie a Pána Ježíše, zvláště z jeho dětství. V žádném z ostatních tří 
evangelií není tolik krásných podobenství a příkladů o kajícnosti a milosrdenství Božím 
jako v evangeliu sv. Lukáše, a též tolik otevřeného poselství spásy pro všechny národy 
i společenské vrstvy. Ofi cielně bývá sv. Lukáš zobrazován se znakem býka jako obětního 
zvířete, protože své evangelium začíná vypravováním o Zachariášově oběti v chrámě.
 Co napsal Lukáš ve svém evangeliu, znal z vypravování věrohodných svědků, kte-
ří Krista viděli a slyšeli. Snad k tomu použil i písemných pramenů, možná i evangelium 
sv. Marka a aramejského evangelia Matoušova. Žádný jiný evangelista nemá tolik zpráv 
o dětství a mládí Ježíšově-jako Lukáš. Z toho svatí otcové soudí, že tyto zprávy měl přímo 
z úst samé nejblahoslavenější Panny Marie.
 Lukáš věnoval své evangelium jakémusi Th eofi lovi, vznešenému křesťanu obrácené-
mu z pohanství, svému příteli nebo žáku. Mnozí však vidí v tomto jméně náznačné jmé-
no – Th eofi l – Bohumil. Ale je velmi pravděpodobné, že 3. evangelium nebylo určeno jen 
jemu, nýbrž jistě i širšímu okruhu křesťanů vzešlých z pohanství.
 ÚČEL svého evangelia vyjádřil Lukáš sám v úvodu těmito slovy: „...abys poznal prav-
du toho učení, v němž jsi byl vyučen“ (Lk l,4). Chtěl tedy vylíčit, co Ježíš kázal a konal, aby 
Th eofi lovi i ostatním křesťanům oživil a uvedl na paměť ony zjevené pravdy, kterým se na-
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učili z kázání, a tak je utvrdil ve víře o pravdivosti křesťanské nauky. Zvlášť chtěl zdůraznit, 
že Ježíš Kristus je vtělený Syn Boží a zaslíbený Mesiáš všech lidí bez rozdílu, Židů i poha-
nů, a že jen jeho nauka vede lidstvo bezpečně k věčné spáse. 
 Mimo nepatrné odchylky se Lukáš v celku přidržuje časové posloupnosti, takže jej 
mnozí nazývají „dějepiscem“ mezi evangelisty. Své evangelium napsal v letech 60 – 63 
n.l., a to nejpravděpodobněji v Římě. Jeho SKUTKY APOŠTOLSKÉ jsou náznakem dějin 
prvotní církve, zvláště apoštolských knížat – svatých Petra a Pavla. Zde jistě mohl podat 
zprávy nejspolehlivější, neboť byl průvodcem sv. Pavla a očitým svědkem jeho skutků.    
  P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÝ PROKOP 2. část
O sv. Prokopovi existuje mnoho legend. Jedna vypráví o setkání s čes-
kým knížetem Oldřichem. Do lesa, v němž Prokop poustevničil, se 
kníže Oldřich vydal na lov. Projížděl lesem a v tom spatřil velkého je-
lena. Vyrazil za jelenem, který rychle utíkal pryč. Najednou se ale jelen 
zastavil. Když se kníže přiblížil, uviděl, že jelen si klekl k nohám muže, 
který stál u cesty. Tím mužem byl Prokop. Oldřich se zeptal Prokopa, 
kdo je a co tu dělá. Ten odpověděl: „Jsem ubohý hříšník a jmenuji se 
Prokop. Zvolil jsem si tuto samotu, abych tady, daleko od všeho hlu-
ku světa, mohl v soustředění sloužit Bohu a modlitbami se posvěcovat 
a abych zde ve skromném životě a postu oslavoval Pána Boha.“ Nabí-
dl knížeti kus suchého chleba a ze studánky mu přinesl vodu. Oldřich 
v Prokopovi poznal člověka Bohu milého a začal jej prosit: „Nauč, 

Prokope, lidi tomu, co umíš sám, a budeme šťastný národ. Nauč je žít podle tvého pravi-
dla: „Modli se a pracuj.“ Prokop se nad touto zajímavou prosbou zamyslel a řekl knížeti, ať 
počká, že se nejprve musí poradit s Pánem Bohem. A šel se modlit. Při modlitbě poznal, že 
i Pán Bůh si přeje, aby naučil lidi v Čechách správně žít, modlit se a pracovat.
 Kníže Oldřich poznal, že Prokop si s Pánem Bohem rozumí a má ho rád. Proto mu s ním 
bylo dobře a dlouho si s ním povídal. Také my máme ve svém okolí lidi, kteří toho hodně 
o Pánu Bohu vědí, například tatínek, maminka, dědeček, babička, paní katechetka nebo pan 
farář. I my si můžeme s nimi popovídat o tom, jak správně prožít svůj den s Pánem. 

PŘEDČASNÁ RADOST SVATÉHO MIKULÁŠE. Byl jednou 
jeden muž, který žil v krajní bídě. Choval velkou úctu ke sv. Mi-
kuláši a horlivě se k němu denně modlil. A tak světec pojal úmy-
sl, že sestoupí na zem a pomůže mu. Když přišel k němu domů, 
uviděl, že se mu vede opravdu špatně a nemá téměř nic. Rozhodl 
se tedy, že mu pomůže. Ukázal prstem na kámen, který ležel na 
dvorku a ten se změnil ve třpytící se zlato.
 „Chceš to zlato?“ zeptal se světec chudáka. Muž se hluboce 
uklonil a odpověděl: „Ne, nechci.“ Světec se na něj rozradostněně podíval: „Synu můj, to-
lik si mne potěšil. Nyní jsi opravdu na cestě k dokonalosti.“ Muž odpověděl: „Ale ne, to, co 
bych opravdu chtěl, je tvůj prst.“ K zamyšlení: Bůh nám dal sebe samotného, celého. Ale 
my zázraky nekonáme. Proč??   P. Pavel Kavec
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 29. listopadu: Červená Voda 1.945; Mlýnický Dvůr 210; Jakubovice 490; Ja-
noušov 464; Písařov 120 Kč. Sbírky z pokladniček na Haiti za listopad: Červená Voda 608; 
Mlýnický Dvůr 95; Moravský Karlov 100; Jakubovice 425; Písařov 143 Kč.
Dary: Červená Voda 500; Písařov 1.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 MŠE SV. NA SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 

HŘÍCHU budou: v Písařově v pondělí v 16 hod., v úterý v Červené Vodě v 7 hod. a v Jakubovi-
cích v 15 hodin.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Jakubovicích v pondělí 7. prosince v 17.15 hodin v hospodě 

u Matýse, v Červené Vodě ve středu 9. prosince v 18.30 hodin na faře.
 SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 10. prosince po rorátech v 7.45 ho-

din na faře.
 VÁNOČNÍ POHLEDNICE si objednejte v neděli 6. prosince podle vzorkovníku!

   P. Pavel Vágner

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO
Sbírky z neděle 29. listopadu: Mohelnice 4.250; Úsov 817; Studená Loučka 228 Kč . 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara
 SETKÁNÍ SENIORŮ na faře v Mohelnici bude 8. prosince ve 14 hod. 

MOHELNICKÝ BETLÉM. Autor mohelnického betlému Josef Nedomlel by se 9. 11. 2009 dožil 
100 let. K tomuto výročí Česká televize Ostrava vyrobila letos v průběhu listopadu v Mohelnici 
a v Bruntálu dokument s názvem „Pojďme spolu za Betlémy“.
 Tento dokument bude odvysílán tuto neděli 6. prosince 2009 v 18 hod. na ČT 2 v pořadu 
„Cesty víry“ a v repríze pak v úterý 8. prosince 2009 v noci ve 3.45 hod.

Josef Nedomlel se narodil v Krkonoších ve Víchové nad Jizerou. S prací 
se dřevem se začal seznamovat v dílně svého bratrance, koláře v Želez-
ném Brodě, kde se i vyučil. Po vojně odešel za prací do Zlína, kde pracoval 
u fi rmy Baťa. V roce 1946 se v rámci osídlování pohraničí ocitl i s man-
želkou Boženou ve Starém Městě u Bruntálu, kde strávili podzim života 
v budově vodního díla s pilou. A právě tady začíná příběh mohelnických 
jesliček, z nichž později vznikl betlém v Bruntále a Mohelnici. (V jeho díle 
pokračuje syn František). Pavel Nenkovský - správce mohelnického betlému

POZVÁNKA NA KONCERT. Farnost Úsov ve spolupráci s městským úřadem v Úsově, zvou 
v neděli 13. 12. 2009 v 15 hod. do kostela sv. Jiljí v Úsově všechny příznivce barokní hudby na 
koncert v podání souboru Musica Organum. Doprovodný program: výstava dobových fotogra-
fi í s církevní tematikou.  Leoš Eckelhart, Úsov

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

KONCERTY
 ADVENTNÍ KONCERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh v neděli 13. prosince 

ve 14.30 hod. v kostele sv. Jakuba v Lesnici.
 LADÍME ADVENTNĚ. V neděli 13. prosince v 16 hod. v kostele sv. Antonína Pa-

duánského v Třeštině. Varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela, 
Johna Stanleye a recitace žalmů v podání Tomáše Ulricha.
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LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO
 SV. ZPOVĚĎ PŘED SVÁTKY. Na 3. neděli adventní, 13. prosince budeme při mši 

sv. v Moravičanech a v Lošticích vysluhovat svátost pomazání nemocných. 
Příprava k přijetí této svátosti bude probíhat v týdnu od 8. - 12. prosince. 
Možnost vyzpovídat se u cizího zpovědníka bude v Lošticích ve středu 9.12. v 15 – 17 hod. 
Pro Moravičany bude upřesněno.
 Zasedání Pastorační rady ŘKF Loštice proběhne ve čtvrtek 10. 12. na faře od 17 hod.
 Setkání přátel TV Noe se uskuteční v pátek 11.12. na faře v Lošticích po mši svaté.
 POZVÁNKA. Dovolujeme si vás pozvat na digitální projekci našich zážitků z letošní 

pouti do Itálie, které se mnozí z vás zúčastnili. 
 Moravičany, neděle 13.12. v zasedačce OÚ od 14. hod.
 Loštice, kavárna Na Sirkárně v pondělí 14.12. od 15 hod. 
 Přijďte zavzpomínat a prožít pěkné společenství o neděli „Gaudete“ – Radujte se! Ko-
pii projekce si můžete po setkání zakoupit na místě.  P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 29. listopadu: Štíty 2.010; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

KONCERTY
 Dne 12. 12. 2009 od 18 hod. se koná v Herolticích v kultur-

ním domě VÁNOČNÍ KONCERT. Jan Jakub Ryba – ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ. Vystoupí pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí se 
svými sólisty a studentský symfonický orchestr Decapoda ze ZUŠ 
Ústí nad Orlicí. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu místního 
kostela sv. Jana Křtitele. 
 V neděli 20. prosince 2009 v 15.30 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ve Štítech na VARHANNÍ KONCERT absolventů varhanní třídy ZUŠ Zábřeh Mgr. Ma-
rie Vintrové. Jako nadějní varhaníci se vám představí: Jakub Grulich, Marek Grulich, Jitka 
Focherová, Hana Bednářová, Miroslav Sitta, Petr Haltmar a Štěpán Schiff er. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 29. listopadu: Lubník 620; Tatenice 1.160; Hoštejn 1.350; Kosov 620 Kč.  
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: V úterý o Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotní-
ho hříchu budou mše svaté: V Lubníku v 16.30 hod. a v Hoštejně v 18 hod.; ve středu mše 
svatá v Lubníku nebude. 

Ohlášky
Sobota 5. prosince je svatebním dnem 

Petra Pokorného z Hrabové a Miroslavy Sedláčkové ze Zvole
svátost manželství přijímají před oltářem zábřežského kostela sv. Bartoloměje 
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SBÍRKA z neděle 29. listopadu: Zábřeh 7.830; Jedlí 2.100; Svébohov 2.750; Zvole 8.220; 
Klášterec 1.380; Vyšehoří 340 Kč Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Dary na kostel sv. Barbory z pokladničky v kostele za měsíc listopad byly ve výši 6.493 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová a Marie Hrubá

Dny Bible 2009
 Česká biblická společnost vyhlašuje jako 
každoročně sbírku na biblické překlady v chu-
dých zemích celého světa. Letos se již po sedm-
nácté uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek 
bude tentokrát směřovat do Afriky. Díky všem 
dárcům tak budou moci pokračovat překlady 
v Ugandě, Gabunu a Burkině Faso. 
 Pro Evropana je to stěží uvěřitelné, že stále existují stovky domorodých jazyků, pře-
devším v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Rádi bychom tímto způsobem 
nejen pomohli překladatelským snahám, ale také připomněli význam Bible a podpořili 
její šíření. Projekty, které podpoříme v letošním roce: v roce 2009 jsme se rozhodli pro-
střednictvím UBS (Spojených biblických společností) podpořit překladatelské projekty ve 
třech afrických zemích v celkové částce 1 419 150 Kč. V případě, že se nám prostřednic-
tvím křesťanských církví a našich dárců podaří vybrat částku vyšší, podpoříme také pře-
kladatelské projekty Zambie a Tanzanie.
 UGANDA - Ekumenický překlad Starého zákona do jazyka dhopadhola.
 GABUN - Překlad starozákonních knih do jazyka yinzébi.
 BURKINA FASO - Překlad zbývajících částí Starého zákona do jazyka gulmacema.
 Pokud chcete pomáhat šířit biblický text v chudých zemích, můžete podpořit sbír-
ku „Dny Bible“. Peníze můžete poslat přímo na účet České biblické společnosti číslo: 
129876273/0300, variabilní symbol 9999. Věříme, že také letošní projekty pomohou šířit 
Boží slovo v domorodých jazycích.
 V zábřežském kostele sv. Bartoloměje je jako každý rok pokladnička, do které mů-
žete dát své příspěvky. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STOJANOVĚ GYMNÁZIU. Tuto středu, 9. prosince, 
se koná den otevřených dveří na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Gymnázium je čtyřle-
té, všeobecné. Již šestým rokem připravuje žáky ke studiu na vysoké škole. Výuka je rozší-
řena o náboženskou výchovu a latinu. Součástí školy je i domov mládeže. 
   P. Michal Šálek, spirituál SGV

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho „Přátelského se-
tkání“ v neděli 15. listopadu 2009 v Katolickém domě, a také 
velký dík všem účinkujícím, kteří svým vystoupením přispěli 
k oslavám 100. výročí založení orelské organizace. 

Za výbor Jednoty Orla Zábřeh – Jana Kubíčková


