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20. 12. 2009
Ročník XVI., číslo 51
ČTVRTÁ 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

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
ŽALM 80 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
1: Mich 5,1-4a
2: Žid 10,5-10
Ev. Lk 1,39-45
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské

Bože zástupů, vrať se,
shlédni z nebe a podívej se,
pečuj o tuto révu! –
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, –
výhonek, který sis vypěstoval!
Ať je tvá ruka
nad mužem po tvé pravici, –
nad člověkem, kterého sis vychoval. –
Už od tebe neustoupíme, –
zachovej nás naživu,
a budeme velebit tvé jméno.
Žalm 80
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VÁNOCE V ZÁBŘEZE A OKOLNÍCH FARNOSTECH
Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den
Mše svaté v Zábřeze: v 7.00 (roráty), v 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, Svébohov otvírání jesliček 15.00; večerní bohoslužba 22.30; Klášterec 23.00; Zvole 21.00; Maletín
21.00 hod.
Pátek 25. prosince – Slavnost Narození Páně - bohoslužby jako v neděli, Hynčina 14.30 hod.
Sobota 26. prosince – Svátek sv. Štěpána - bohoslužby
jako v neděli, kromě večerní mše svaté v Zábřeze !
V neděli 27. prosince o svátku Svaté rodiny bude mše svatá také v Maletíně ve 14.30 hod., stejně jako na Nový rok.
VÝSTAVA VE FARNÍM MUZEU VE VĚŽI. Barokní výzdobě
kostela svatého Bartoloměje bude věnována výstava, kterou o vánočních svátcích představí Farní muzeum Zábřeh. Ačkoli prostory půdy a věže kostela nezaplní betlémy jako v minulých letech,
přesto tvůrci výstavy zcela neopustí spojení s Vánocemi. Hlavními aktéry fotografické výstavy se stanou andělé. Ty církev vnímá
jako posly zpráv, přímluvce nebo ochránce. V zábřežském farním
kostele je díky baroknímu slohu, který v sakrálních stavbách anděly velmi často využíval, několik desítek jejich soch nebo ztvárnění na obrazech. Výstava bude otevřena na Boží hod vánoční 25.
prosince půlhodinu po ranní mši, dále od 9.30 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16.30 hodin. Výstavu bude možno navštívit i 26. a 27. prosince, sraz k
prohlídce je v 8 a v 9.30 hodin u vchodu na kůr, nebo kdykoli po domluvě
Za farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek
BETLÉM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE.
Kostel otevřen veřejnosti a možnost prohlídky
betlému: pátek 25.12. a sobota 26.12. od 13 00 do
18 00 hodin. Během svátečních dnů před a po mši
svaté.
KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ si nenechte ujít v pátek 25. prosince o
Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15
hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Zájemci o pouť do Koclířova v sobotu 2. ledna
2010 - nahlaste se co nejdříve. Podmínky jako obvykle.
Ludmila Korgerová 583 414 512
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KATOLICKÝ DŮM
Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční POVÍDÁNÍ 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 neděli 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12
druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 13. prosince: Lubník 800; Tatenice 1.130; Hoštejn 1.900; Kosov 1.100 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ KONCERT. V neděli
27. prosince 2009 pořádá Základní škola v Hoštejně, ve spolupráci s obecním úřadem a farností, vánoční koncert.
Koncert začíná v 15.00 hod. v kostele sv. Anny.
Účinkují žáci základní školy v Hoštejně a jejich hosté. Vendula Pumprlová – sólový zpěv; Anna Janů –
příčná flétna; Marie Winigová – příčná flétna; Jitka
Focherová – varhany; Miroslav Sitta – varhany; Marie Mikolajková – klávesy; Aneta Zemánková – klávesy; Dominika Zemánková – kytara; Lenka Čermáková – klavírní doprovod. Tímto koncertem bychom rádi přispěli ke krásnému prožití vánočních svátků a celého závěru letošního roku. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné bude dobrovolné.
Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:
23.12. - mše nebudou
24.12. - Kosov 15.00 (setkání u jesliček), Lubník 20.30, Tatenice 22.00, Hoštejn 23.30
25.12. - Lubník 7.45, Tatenice 9.00, Hoštejn 10.30 (Kosov nebude)
26.12. - Lubník 7.45, Tatenice 8.45, Hoštejn 10.00, Kosov 11.00
27.12. - jako v neděli + Koruna 13.00 hod.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V Postřelmově bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření v úterý od 16.00 hodin.
V Leštině bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00 hodin.
Pořad vánočních bohoslužeb:
24.12. - 15.30 Lesnice, 20.00 Hrabišín, 22.00 Postřelmov
25.12. - 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov, 11.00 Chromeč
26.12. - 9.30 Postřelmov, 11.00 Sudkov
27.12. - 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov, 11.00 Chromeč
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – MARIINA PŘEDPOVĚĎ VÍRY
Žena Eva, která v ráji přestoupila Boží příkaz „nejezte ze
stromu poznání dobrého i zlého" (Gen. 2,27}, se stala příčinou
důsledku uposlechnutí hada - ďábla: „V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti“ (Gen. 2,17). V lásce k lidstvu už tehdy po
pádu našich prarodičů vystupuje v předpovědi na scénu druhá,
nová Eva, jejíž „símě napraví vzniklou tragedii lidstva" (Srov l.
Gen. 2,15).
Andělovo zvěstování prosté nazaretské dívce Marii zahajuje „plnost času" (Gal 4,4), kdy má na svět přijít Boží Syn, Mesiáš, aby vykoupil padlé lidstvo. Panna Maria byla povolána, aby
počala toho, v němž přebývá plnost božství" (Kol 2,9). Bůh si
však předem vyzdobil lůno Mariino. Vyvolil Marii za matku svého Syna, a aby mohla splnit tak vznešené poslání, darem své- Boží milosti, byla počata neposkvrněná. To znamená, že byla již od svého početí z rodičů Jáchyma a Anny uchráněna poskvrny prvotního hříchu a tak vznešenějším způsobem vykoupena. Přece „u Boha není nic
nemožného". Toto hlásá dogma o Neposkvrněném početí, které vyhlásil roku 1854 papež
Pius IX., a které roku 1858 potvrdila sama Panna Maria při svém zjevení v Lurdech.
Samo početí Božího Syna v lůně Panny Marie se událo mocí Ducha svatého: „Duch svatý
sestoupí na tebe"(Lk 1,35). Taková byla odpověď anděla na Mariinu otázku:" Jak se to stane?
Vždyť muže nepoznávám" (Lk 1,34). Poučena o způsobu početí bez účasti muže dává Maria
svobodně svůj souhlas „ochotným přijetím víry" (Řím 1,5). „Hle, jsem služebnice Páně, staň
se mi podle tvého slova (Lk 1,38). Takto se cele odevzdává osobě a dílu svého Syna Ježíše, celou svou duší přijímá spásnou vůli Boží. Ježíš je Synem nebeského Otce podle božské přirozenosti a synem Mariiným podle lidské přirozenosti, ale ve vlastním smyslu je Božím Synem
v obou svých přirozenostech, spojených v jediné božské osobě.
V jakém smyslu je Maria „vždy panna"? Maria „zůstala pannou, když počala svého Syna,
pannou, když ho nosila ve svém lůně, pannou, když ho porodila, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy „ (sv. Augustin). Když tedy evangelia hovoří o „Ježíšových
bratřích a sestrách", jedná se o Ježíšovy nejbližší příbuzné podle způsobu vyjadřování, které
se používá v Písmu svatém. Blahoslavená Panna Maria je Matkou Církve v řádu milosti, protože porodila Ježíše, Božího Syna, jenž je hlavou tajemného Kristova těla, to je Církve. S ním
byla Maria plně sjednocena vírou a ve chvílích jeho utrpení a smrti i svou duševní spoluúčastí na jeho bolestném vykoupení lidstva.
Ačkoliv je Maria přirozenou Matkou toliko Božího Syna, je v duchovním smyslu i Matkou naší. Především pro naše příbuzenství s Kristem. Věřící jsou totiž přisvojenými syny
Božími a přisvojenými bratřími a sestrami Kristovými. Proto Matka Kristova je jejich duchovní Matka. Když Pán Ježíš umíral na kříži, uzřel svou matku a učedníka, kterého miloval. I řekl své matce: „Ženo, hle, syn tvůj". Potom řekl tomu učedníku: „Hle, matka tvá". Od
té chvíle přijal ji ten učedník k sobě. (Jan 19,26-27). V Janovi jako představiteli věřících dal
Ježíš za matku nejen jemu, nýbrž v něm a skrze něho všem křesťanům. V ní má každý věřící,
ba i každý člověk milující Matku, pomocnici orodovnici, záštitu a útočiště. Svou přímluvou
u Boha prožívá a projevuje Panna Maria své duchovní mateřství.A poněvadž svou svatostí
a láskou k Bohu vyniká nade všechny tvory a pro svou mateřskou důstojnost nemá bytosti
sobě rovné, jest její přímluva u Boha vroucnější, srdečnější a účinnější než všech ostatních
svatých.
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Svou poslušností po boku nového Adama, se stala Maria „novou Evou", pravou matkou
živých, která s mateřskou láskou spolupracuje při jejich zrození a výchově v řádu milosti. Maria panna a matka, je obrazem a dokonalým uskutečněním církve. V tomto smyslu je Mariino
duchovní mateřství všeobecné.
P. Antonín Pospíšil

VÁNOČNÍ POZDRAV ARCIBISKUPA JANA
Drazí bratři a sestry, každému z Vás přeji a vyprošuji pravou vánoční radost, která nespočívá jen ve sváteční pohodě a vzájemné
štědrosti, ale především v přijetí Krista, který přichází jako Spasitel
do našeho života, do naší situace, do našich problémů. Kristus není
náš pomocníček, na kterého hodíme své starosti, není jen děťátko
probouzející pocit něhy a milých vzpomínek, není pracovník reklamní agentury na vánoční dárky. Je to mocný Bůh, který se nám celý
daruje, a promění celý náš život, když ho skutečně přijmeme a dáme mu to místo, které mu
patří.Kam spěje život bez jeho vlády, vidíme na našich krizích osobních i společenských a
hospodářských. On, který se narodil ve chlévě a zemřel na kříži, se krizím nevyhýbá, ale prochází jimi jako vítěz. To zakusili slepí, hluší, chromí i hladoví, kteří se na něj s důvěrou obrátili. Je-li naším skutečným Bohem, jestliže uznáváme jeho moc a odevzdáme mu vládu nad
svým srdcem, můžeme počítat s jeho zázraky i dnes. I dnes dokáže uzdravit naše rodiny, naši
společnost.
V uplynulém roce se nám dostalo zvláštního povzbuzení, když nás navštívil Svatý otec.
Jeho první kroky směřovaly k betlémskému Děťátku. Pokorně klekl před Pražským Jezulátkem, kde se modlil za děti a jejich rodiny. Kromě jiného tam řekl:
Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si,
jakou máme v jeho očích cenu. Protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími dětmi.
Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy naším bratrem, a jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí. Kéž by si toto uvědomila i naše společnost! Každá lidská osoba by pak byla
hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je, protože ve tváři každé lidské bytosti,
bez rozdílu rasy či kultury, se zračí Boží obraz. To platí především pro děti.
Dále řekl: Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti.
Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny.
Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musí vynakládat mnoho úsilí na bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi
a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené, nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny
je svěřme Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro
skutečný pokrok společnosti a budoucnost lidstva.
Drazí bratři a sestry, přistupujme v těchto dnech k betlémům s myšlenkami Svatého otce
a prosme za rodiny. Papež odevzdal Jezulátku jako svůj dar zlatou korunku. Tím ukázal, koho
uznává za svého krále, kdo vládne v jeho srdci, u koho hledá pomoc a radu, kdo má dobré řešení problémů osobních i společenských.
Udělejme i my podobný krok ve chvíli svatého přijímání, kdy se v našem srdci narodí
Kristus skrze přijetí Eucharistie, nebo ve chvíli adorace u betléma. Zvolme si Ježíše za svého
krále a požádejme ho, ať nám vládne, to znamená, že jeho přání bude pro nás zákonem. On
se pak nedá zahanbit a ukáže se jako náš Spasitel, který uzdravuje a dává naději. Každému z
Vás pak přeji plnost vánoční radosti z osobního setkání s Kristem.
K tomu ze srdce žehná Váš arcibiskup Jan
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 13. prosince: Červená Voda 1.240; Domov důchodců sv. Zdislavy 155; Mlýnický Dvůr 200; Jakubovice 875; Písařov 134 Kč.
Stojanovské Pán Bůh

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. 12. Štědrý den – Jakubovice 20.30; Písařov 22.00; Červená Voda 24.hod. (půlnoční)
25. 12. Narození Páně – Červená Voda 9.00; Mlýnický Dvůr 10.45 hod.
26. 12. Sv. Štěpán obnova manželských slibů (26. a 27. 12.). 26. 12.: Jakubovice 7.15; Červená
Voda 9.00; Písařov 10.45; Domov důchodců sv. Zdislavy 15.00. 27. 12. Janoušov 16.00 hod.
* Živý betlém bude v kostele v Červené Vodě 25. 12. na slavnost Narození Páně v 16 hod.
* Žehnání manželů a vína se bude konat v neděli 27. prosince na svátek Svaté Rodiny
TRADIČNÍ SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT se bude konat v Šanovském kostelíku v sobotu 26. prosince 2009 v 15.15 hodin. Zazpívají a zahrají studenti ZUŠ v Králíkách, skupina
Kapky a Čilé babičky. Dobrovolným vstupným přispějete na opravu místního kostela.
Za všechny účinkující Marie Podalová
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ.
„Již jasná hvězda z Jakuba vychází, v ní světu spása od Boha přichází…
Teď otevřena je nám rajská brána, doufejme, věrní, v spasení od Pána…“ (Vánoční píseň)
„K nadcházejícím svátkům narození Páně Vám posílám svá srdečná přání a modlím se k
Dítěti Ježíši za Váš duchovní prospěch i za Váš úspěch v časných záležitostech. Dítě, které se má
narodit, ať přijme mé ubohé modlitby, které k němu vysílám v živé víře… za všechny farníky!“
Připojuji se k těmto slovům otce Pia z dopisu P. Agostinovi přeji a vyprošuji RADOSTNÉ
VÁNOCE MILOSTIPLNÝ NOVÝ ROK 2010.
P. P. Vágner, farář

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. 12. Štědrý den: Moravičany – 19.30, Loštice - 21.00,
25. 12. Boží hod vánoční: Moravičany - 08.00, Loštice - 09.30, Palonín - 11.00 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána: Moravičany - 08.00, Loštice - 09.30, Pavlov - 11.00 hod.
27. 12. Svátek Svaté rodiny: Moravičany - 08.00, Loštice - 09.30, Palonín - 11.00 hod.
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT DO LOŠTIC. U příležitosti výročí 100 let varhan
v kostele sv. Prokopa (1909 – 2009) si Vás dovolujeme pozvat na Vánoční koncert, který se
uskuteční v oktávu Narození Páně, v neděli 27. prosince. V 15. 00 hodin se představí a klávesy královského nástroje rozezní virtuoz Marek Kozák, dále poslední a všem nám dobře známý restaurátor varhan Petr Strakoš, místní varhaník Petr Holiš a na trubku David Škařupa.
Přijďte, spolu s námi zaposlouchat se do půvabných tónů loštických varhan. Vstupné je dobrovolné a budou jim hrazeny výlohy hostů.
P. Pavel Kavec CM
LADÍME VÁNOČNĚ - je název varhanního koncertu v kostele sv. Jiří v Moravičanech. Dovolujeme si pozvat Vás v rámci svátku sv. Štěpána, 26. prosince 2009 ve 14.00 hod, zaposlouchat se do skladeb J.S. Bacha, J. Pachelbela, J. Stanleye, S. Wesleye a žalmů 24. 84, 87 a 29. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich. Koncert je benefiční, vstupné dobrovolné a bude použito na
rekonstrukci vzácných varhan. Děkujeme, že přijdete.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 13. prosince: Mohelnice 4.531; Úsov 989; Studená Loučka 245 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara
MOHELNICKÝ BETLÉM dílo řezbáře Josefa Nedomlela ze Starého Města
u Bruntálu a jeho syna Františka Nedomlela. Přístupno pro veřejnost:
od 25. 12. do 6.1.2010 minimálně od 11 – 12 a od 14 – 17 hod. (některé dny
dle rozpisu i déle a 6. 1. pouze do 16 hod.)
Dále bude betlém přístupný veřejnosti až do 2.2.2010 svátku Hromnic, a to
v těchto termínech: úterý, čtvrtek, sobota 15 - 16 hod.; neděle 14 - 17 hod.
(o nedělích rovněž po dopoledních bohoslužbách, které začínají v 9.30 hod.).
Vchod k betlému bude veřejnosti umožněn bočním (jižním) vchodem do kaple sv. Anny. Bližší informace na www.mohelnice.cz
Mimo uvedené časy je možné se domluvit i na e-mailové adrese správce betlému:
aligator@mohelnickydostavnik.cz nebo na farním úřadě v Mohelnici.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. prosince: Štíty 1.930; Cotkytle 770; Horní Studénky 1.050Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Tak jako loni pořádáme během Adventu a vánočních svátků sbírku „Vánoční hvězda“ – letos pro potřebné v Indii. Pomoc z ČR zprostředkovává Nadace sv. Františka z Assisi. Tuto nadaci není potřeba dlouze představovat. Nadace posílá již déle než 10 let zdravotnický materiál řádu Misionářek lásky v Indii. Pomáhá tak těmto sestrám a bratřím v jejich péči o nejchudší
z chudých. Většina zaslaného zdravotnického materiálu putuje do center pro malomocné. Kromě desetitisíců malomocných se Misionářky lásky starají také o opuštěné děti, postižené, staré
a nemocné a všechny ty, kteří nemají prostředky na léčbu či možnost léčby ve státních zdravotnických zařízeních v Indii. Sbírka probíhá v kostele ve Štítech. Za vaše příspěvky jsou pro Vás
připraveny malé dárečky, které vyrobily děti ze základní školy. Tak jako Betlémská hvězda byla
poslem dobré zprávy, tak i naše pomoc budiž dobrou zprávou, že nám není lhostejný život trpících a strádajících.
Eva Pecháčková

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. 12. Štědrý den – Cotkytle v 15 hod. otvírání jesliček; večerní bohoslužby: Horní Studénky
20; Štíty 22 hod.
25. 12. Narození Páně
Horní Studénky 7.30; Štíty 9; Cotkytle 11 hod.
26. 12. sv. Štěpán – Horní Studénky 7.30; Štíty 9; Cotkytle 11 hod.
FARNOST KLÁŠTEREC. Otvírání jesliček za doprovodu vánočních koled. Otvírání proběhne na Štědrý den 24. 12. ve 14.00 v Klášterci v kostele.Zváni jsou rodiče s dětmi i jejich babičky
a děděčci.

Přijměte pozvání na dnes již Tradiční Tříkrálový ples, který se koná 9.1.2010 v 19.30
v sokolovně v Horních Studénkách. K tanci i poslechu Vám bude hrát skupina Menhet.
Předprodej vstupenek byl již zahájen a je možné si je zakoupit na tel: 731 402 199 u O. Stanislava Suchánka.
Společenství mládeže
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SBÍRKA z neděle 13. prosince: Zábřeh 9.940; Jedlí 1.900; Svébohov 1.550; Zvole – sbírka
na opravu kříže u Slavnoňova 11.847; Klášterec 1.780; Postřelmůvek 430 Kč.
Dary: Zábřeh – na Proglas 200, na kostel sv. Barbory 1.000, na potřeby farnosti 35.000; na
likvidaci lepry 300 Kč. Maletín – na opravy 5.100 Kč. Všem štědrým dárcům ať odmění
Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 12. prosince byla předána ze Zábřeha částka 4.700, z Rovenska
1.600 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Milostiplné svátky vánoční a v novém roce hojnost Boží ochrany přeje Marie Zíková
KONCERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh se uskuteční ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zábřeh a s podporou Olomouckého kraje. Koná se tuto neděli 20. prosince
od 15 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Red.
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Tuto neděli 20. prosince od 16 do 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje zpovídají kněží zábřežského děkanátu.
P. František Eliáš
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA bude v úterý 22. prosince. S úklidem začneme asi
v 7.30 hod. (po rorátní mši). Prosíme ochotné ženy, aby nám přišly pomoci. Ochotné
muže prosíme, aby den předem, v pondělí 21. prosince, po mši svaté (asi v 10.40 hod.),
pomohli s ometáním zdí.
Marie Zíková
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE. Ve stěnách kostela nad bočními vchody jsou již delší dobu viditelné trhliny, kterými jsou poškozeny také pískovcové
portály. U zmiňovaného objektu se nevyskytují žádné dilatační úseky, což vede k tomu, že postupem času z důvodu klimatických změn a základovým podmínkám v podloží kostela dochází k charakteristickým poruchám ve
středním úseku obvodové sendvičové zdi. Trhliny se objevují po celé výšce pláště – od římsy směřují přes okenní otvor a stěnový dílec až k nadpraží a pískovcovému
překladu nad vstupními dveřmi. Sledované poruchy mohou být do budoucna příčinou několika problémů: odpadávání malby a omítky, zatékání vlhkosti a následné
další a výraznější porušení zdiva, deformace okenních a
dveřních otvorů a s tím spojené zkosení rámů, které znemožní správnou funkci dovírání.
V úterý 15.12.2009 proběhlo pracovní jednání za účasti statika Ing. F. Kordase a zástupce
firmy Saron Ing. A. Taufara. Navrženo bylo řešení, které spočívá v zastavení dalšího rozevírání trhlin. Ty budou vyplněny speciálním tmelem a statické zajištění bude provedeno
helikální nerezovou a skleněnou výztuží. V místech pískovcových překladů budou výztuže
mírně předepnuté – z hlediska statického zajištění to znamená, že se počítá i s dlouhodobou rezervou a případným dalším přitížením od nadpraží. S opravami začneme v jarních
měsících roku 2010.
Mgr. Luděk Diblík – technický administrátor
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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