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5. 12. 2010
Ročník XVII., číslo 48

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!“

Mt 3,1-12

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 72   V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
1: Iz 11,1-10                                        
2: Řím 15,4-9                                     
Ev. Mt 3,1-12           
Ordinárium: Olejníkovo č. 502         
příště  Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 30. listopadu  Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Středa 1. prosince  Sv. Edmunda Kampiána
Pátek 3. prosince  Památka sv. Františka Xaverského

TUTO NEDĚLI 5. PROSINCE můžete zakoupit v Zábřeze, při vchodu 
do kostela přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení VÁNOČNÍ 
HVĚZDY.

TRIDUUM za počatý lidský život v Zábřeze
 V pátek začíná v našem kostele „triduum za počatý lidský život“. 
 K modlitbám za ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti 
nás vybízí sám Svatý otec Benedikt XVI. Tato vigilie je jednou z našich možných 
odpovědí na jeho výzvu.  Víme dobře, jak je potřeba modlitby, ale též sebezá-
poru, kajícnosti a postu, když jde o vážnou věc. Neúcta k daru života, usmrcování dosud 
nenarozených dětí, hrozba eutanázie, manipulace a likvidování lidských embryí v rámci 
asistované reprodukce, to jsou zajisté vážné věci – hříchy, které volají do nebe.
 V této vigilii chceme vyprošovat obrácení a Boží milosrdenství pro ty, kdo mají v těch-
to zlech účast, ale též ochranu a bezpečí pro všechny, kdo jsou na životě ohroženi.
Program:
 V pátek 3. prosince v 17.30 hod. – mše svatá a adorace
 V pondělí 6. prosince - modlitba v rodinách a společenstvích (texty modliteb najde-
te na www.rodinazabreh.webnode.cz)
 V úterý 7. prosince v 18.00 hod. – mše svatá a adorace 
 V obětním průvodu spolu s dary poneseme rozžaté svíce.
 Každý z přítomných bude mít příležitost v obětním průvodu nést hořící svíci za jed-
noho konkrétního člověka
-  o kterém ví, že byl počat
-  za toho, kdo byl počat a hrozí mu z lidského chování nebo rozhodnutí ztráta života
-  za toho, komu lidé po početí lidský život ukradli
-  za jednoho z těch, kdo toto nedozírné zlo způsobili.
S důvěrou v Boží milost a milosrdenství bude za tyto konkrétní lidi sloužena úterní 
mše svatá. 

 „Neváhám prohlásit před celým světem, že každý lidský život 
– od okamžiku početí i ve všech dalších fázích – je posvátný, 
protože lidský život byl stvořen podle Božího obrazu a podob-
nosti. Nic není větší, než velikost nebo důstojnost lidské oso-
by. Lidský život není jen idea nebo abstrakce. Lidský život je 
konkrétní skutečnost bytosti, která je schopna lásky a služby 
lidstvu. Potrat je vnitřně zlým činem, který zabíjí dítě a váž-
ně škodí jeho matce, otci, člověku, jež jej provádí a společnosti 
jako celku. Potrat není záležitostí sexuální morálky, ale lid-
ských práv.“    (Jan Pavel II. - O lidském životě).

KATECHETI se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 9. prosince od 19.30 hod. 
 Srdečně zve  P. František Dostál
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KATOLICKÝ DŮM
 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme dnes, tj. v nedě-

li 5. prosince na „Setkání s Mikulášem“. I v letošním roce bude 
setkání součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na 
Masarykově náměstí probíhat kulturní program, otevřena bude 
„Nebeská pošta“ u které mohou děti odevzdat obrázky a psaníč-
ka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si budete moci zpříjemnit nákupem vánočního zbo-
ží, tradičního svařáku, 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 připravenou na dnešní, tj. nedělní odpo-
ledne - 5. prosince. Společně při ní oslavíme oblíbeného světce a patrona 
farního kostela v Maletíně sv. Mikuláše. Odjezd ve 13.30 z Valové, nástup 
možný na trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší sv. kratičká pro-
hlídka kostela a jeho okolí a modlitba litanií. Eucharistická slavnost začne 
ve 14.30 hodin. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, 
tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zá-
břeh-Ráječek, mob. 737 618 172.

 V pátek 10. prosince Vás zveme do Katolického 
domu na pořad hudby a slova s názvem ADVENTNÍ 
ROZJÍMÁNÍ. V podání našich předních umělců Al-
fréda Strejčka a Štěpána Raka zazní biblické texty, sta-
ré adventní skladby, písně ze starých církevních kan-
cionálů, lidové veršovánky, či myšlenky moudrých. 
Začátek v 19 hodin, vstupné 60 Kč, děti 20 Kč, žáci a 
učitelé ZUŠ mají vstup zdarma.

 Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & country skupiny MA-
DALEN zveme ve čtvrtek 16. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánoč-
ního čaje a tóny tradičních i méně známých 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 tradiční „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 v prodejně Ledňáček.

 TELEGRAFICKY…
- pondělí 27. prosince – O vínečku při cimbálu
- středa 29. prosince – Putování za betlémy
- čtvrtek 30. prosince – Zábavné odpoledne s hudbou a tancem
- pátek 31. prosince – Silvestrovská veselice se skupinou F-BAND

* DO SVÉBOHOVA PŘIJDE MIKULÁŠ v pondělí 6. ledna. Nadílka začne v 16 hod. 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: PŘÍPRAVA POHANŮ NA VYKUPITELE
S odkazem na Iz 11,10: V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako 
korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.
 Velkolepý plán, který měl Bůh s lidstvem byl hned v po-
čátcích narušen a to neposlušností a pýchou našich praro-
dičů. Bůh přesto podnikl kroky k aspoň částečné záchraně 
Člověka. Tato Boží činnost je zapsána v knihách Starého zá-
kona a to hned v prvních kapitolách Genese - s dalšími po-
drobnostmi v ostatních knihách. Bůh tak nejen připravoval 
svůj vyvolený národ, Izrael, na příchod vykupitele, ale také 
pohanské národy, aby i ony byly účastny vykoupení. Jediným 
a výlučným vysvětlením pro izraelské náboženství je zjevení 
Boží dané Izraeli, které pak osvíceni Duchem svatým přijali 
patriarchové a zaznamenali proroci.
 V dějinách celého lidstva se však stále objevuje úsi-
lí o spojení člověka s božstvem, s touhou po znovuzrození. 
Tuto snahu nazýváme synkretismem. Poprvé je synkretis-
mus zmiňován v souvislosti s obdobím helénismu. Zvláštní význam nacházíme v antických 
a starořeckých mystériích, kde vznikaly tajemné kultovní obřady, přístupné pouze úzkému 
okruhu zasvěcenců. Těmito úkony se měl člověk osvobodit od pout porušeného světa a spo-
jit se s božskou skutečností. Často symbolizovaly smrt a zmrtvýchvstání. To souvisí s mýty 
o bozích, kteří sestupovali na lidskou úroveň, umírali a byli vzkříšeni. V Egyptě to byly vidiny 
mystéria. Jedná se o techniku, kde se nesdělitelné nedá slovy vyjádřit. Proto se ke sdělení po-
užívají obrazy - kdo je toho hoden a vybrán universem, pochopí!
 V řeckém světě nejznámější svatyně mystérií byla zasvěcena bohyni Déméter a její dceři 
Koré (Persefoné). Tajné kultovní obřady (Eleusínia) zde konané, se týkaly vznikání a zanikání 
života. V dějinách lidstva se dále objevují báje, či zmínky o prvním zlatém věku lidstva, šťast-
né době, která však skončila, ale její návrat a obnovu toužebně očekáváme. Tuto myšlenku 
zpracoval starořímský básník Publius Ovidius Naso (43 př. Kr. - 18 po Kr.) ve svém slavném 
díle Metamorfózy, jejíž první verše „prima auera aetas“ četli studenti na gymnáziu v prvních 
hodinách latiny. S tím je také u pohanských národů spojena snaha o obnovu náboženství 
a lidských řádů, jako předpokladu šťastného života jedince i společnosti. V tom vynikal staro-
řecký fi lozof Platon (427 - 347 př. Kr.): „Nejvyšší z hodnot je idea dobra v podobě ideálu krá-
sy, která umožňuje existenci dalších dober.“
 Ještě přesněji a jasněji se uchovalo či ozývalo vědění o příchodu nového, šťastnějšího 
věku spojeného s Bohem, řekněme už dopředu s Vykupitelem Ježíšem Kristem. Svět, do ně-
hož Ježíš před dvěma tisíci roky přišel, byl podobný světu našemu. Po dlouhé době v celé říši 
římské vládl mír, božský císař Augustus byl ctěn jako tvůrce míru. A přece bylo v říši římské 
jakési vření, nespokojenost, jakési zvláštní očekávání - jako dnes. Zraky se upíraly k izrael-
ské zemi. Tuto ozvěnu možno vyčíst u dějepisce Tacita: „Většina lidí byla přesvědčena, že ve 
starých kněžských knihách bylo napsáno, že v tomto čase Východ zvítězí a muži pocházející 
z Judey dostanou vládu.“ A Swetonius zachycuje ještě Širší odezvu: „Na celém Východě ožila 
stará a trvalá víra, že osoby pocházející z Judey zmocní se v tomto čase říše.“ 
 Uskutečnění touhy po obnově světa, návrat do stavu ráje, se však uskuteční až po druhém 
Kristově příchodu na svět, tedy po skončení tohoto narušeného světa, slzavého údolí, v „nové 
zemi a v novém nebi“ (Zj 21,1). To je stav, který předpokládal prorok Izaiáš, jak je to zazna-
menáno v kapitole 11,1-10 a čteno o 2. neděli adventní.   P. Antonín Pospíšil



5

SLAVNOST V POBUČÍ
 Při nedělní slavnosti v Pobučí přislíbil otec Fran-
tišek Eliáš představení sv. Rocha, jehož obraz bude 
umístněn v Božích mukách, která požehnal. Plním 
tento slib a přidávám také informace o patronech 
pobučského kostela, kterými jsou sv. Jan a Pavel, mu-
čedníci z Říma.
 Sv. Roch z Montpellieru se narodil okolo roku 
1295 v Montpellieru, kde 16. srpna 1327 také zemřel. 
Sv. Roch je francouzský katolický světec, uctívaný 
jako patron proti moru. Již v 15. století se těšil velké 
oblibě a byly mu, podobně jako svatému Šebestiáno-
vi, adresovány přímluvy za uzdravení nemocných při 
morových epidemiích. Střediskem jeho kultu se staly 
Benátky, kam byly přeneseny jeho ostatky. Rochova 
popularita byla velká zejména v Itálii, Francii a Ně-
mecku. Svatý Roch bývá znázorňován jako mladý zarostlý muž v poutnickém odění (široký 
klobouk a hůl), který si vykasává oděv na noze, takže jsou patrné praskající morové vředy na 
jeho stehně. Doprovází jej pes, který někdy olizuje hnis, vytékající z vředu na noze. Velmi čas-
tým protějškem svatého Rocha v sousoších či obrazech je svatý Šebestián. Svátek sv. Rocha 
připadá na 16. srpna.
 Sv. Jan a Pavel (snad bratři) se narodili ve 4. století v Římě. Podle legendy byli palácovými 
úředníky u Konstancie, dcery Konstantina Velikého. 
 S nástupem císaře Juliána, odpadlíka, složili svoje úřady pro věrnost křesťanské víře. Od-
mítli obětovat Jovišovi a byli za to ve svém domě sťati. Podle některých údajů to bylo r. 362.
 Protože památka Jana a Pavla se slaví 26. června, což je období letního slunovratu, pova-
žují se mučedníci za patrony počasí nebo za „pány počasí“. V kalendáři zemědělců má jejich 
svátek zvláštní význam. Sedláci je vzývají proti kroupám, nečasu a blesku a za déšť nebo proti 
přemíře deště a za sluneční svit. Jan a Pavel jsou vzýváni i jako patroni proti moru. Na někte-
rých místech se ještě dnes žehnají o takzvaném „dni pánů počasí“ černé svíce. Od 16. stol. se 
konala prosebná procesí za dobré počasí, při kterých nosili věřící obrazy mučedníků na ty-
čích.    Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík 

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT
 V neděli 12. prosince pořádá Základní škola v Hoštejně ve spo-
lupráci s Obecním úřadem a farností adventní koncert.
 Koncert začíná v 16.00 hod. v kostele sv. Anny. Účinkujícími 
budou žáci Základní školy v Hoštejně a jejich hosté: Jitka Fochero-
vá – varhany; Daniel Had – klavír; Dominika Zemánková – kytara; 
Kristýna Novotná – klavír a zpěv; Marie Winigová – příčná fl étna a klavír; Marek Grulich – 
varhany; Lenka Čermáková – klavírní doprovod. 
 Tímto koncertem bychom rádi přispěli ke krásnému prožití třetí adventní neděle a blíží-
cího se závěru letošního roku. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné bude dobrovolné.  
     Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík

ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI ZVOLE, je v pátek 8. prosince o slavnosti Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie. Začátek v 8.30 mší svatou, odpoledne od 14.30 možnost svátosti smí-
ření a v 17.00 hod. ukončení adoračního dne mší svatou.    P. František Eliáš
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. listopadu: Červená Voda 2357; Domov důchodců sv. Zdislavy 438; 
Mlýnický Dvůr 130; Písařov 843; Jakubovice 405; Janoušov 870 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať   P. Radek Maláč

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

BARBORKY. Barbora - jméno dívky z Malé Asie, které se přenášelo 
z jedné generace na druhou. To, co se o ní vypráví je legenda, která 
vznikla až dvě století po její smrti. Ale její jméno zůstalo v paměti 
celých generací, což svědčí o tom, jak velmi ovlivnila lidi. 
Často je spojována s dalšími dvěma světicemi – Markétou a Kateři-
nou. V jižním Německu se říká: „Markéta s červem, Barbora s věží 
a Kateřina s kolem, to jsou tři svaté panny.“ Jde o atributy, se který-
mi bývají tyto světice zobrazovány. 
Tyto mladé křesťanky byly tak oblíbeny, že byly jmenovány mezi 
čtrnácti pomocníky v nouzi.

 Sv. Barboru (lit. památku slavíme 4. prosince) nezlomil ani hněv otce , který byl po-
hanem, dal postavit věž a v ní ji uvěznil, aby ji uchránil před vlivem křesťanského učení. 
Dívku však neuhlídal, byla tajně pokřtěna a ve věži dala vysekat třetí okno. Otci vysvět-
lila, že si tak chce připomínat Nejsvětější Trojici Boží. Ten ji za to udal a byla umučena. 
Proto se sv. Barbora znázorňuje s věží, jindy s kalichem a sv. hostií. Souvisí to s legen-
dou, že jí anděl přinesl sv. přijímání před její mučednickou smrtí (r. 306).
 Kvůli úpravám ve věži je patronkou architektů a projektantů, kvůli tomu, že bylo 
potřeba kutat tlustou zeď, si ji vybrali i horníci, i ti, kteří pracovali v Kutné Hoře. Je pa-
tronkou mnoha dalších povolání, mimo jiné také slévačů, i těch, kdo odlévali zvony 
a děla a z nich pak stříleli, ve Francii je i patronkou hasičů.
 Když si letos před 2. nedělí adventní připomínáme její památku, stavíme do nádoby 
větvičky, které jsme uřízli na zimní vycházce z třešně nebo jabloně a dáme je do vody 
v teplém obydlí, aby před Vánocemi rozkvetly. Rozkvete do Vánoc taky mé srdce pod 
teplem Boží milosti? Dám Bohu šanci? Vezmu letošní advent jako vážnou dobu, kdy si 
naleznu čas, abych prohloubil svůj vztah k Ježíši Kristu? 
 Modlím se, přátelé za to, aby o adventu rozkvetlo srdce každého z nás a na Vánoce 
aby v nás Ježíš našel místo, které mu právem patří.  P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 28. listopadu: Mohelnice 5.136; Úsov 12.634; Studená Loučka 492 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

LADÍME ADVENTNĚ VE STUDENÉ LOUČCE 
A V MORAVIČANECH. 
V sobotu 11. 12. 2010 v 16 hod. v kostele sv. Maří Magdaleny ve Stude-
né Loučce a v Moravičanech v neděli 12. 12. v 15.30 hod. se uskuteční 
varhanní koncert. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
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POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

  Úmysly na mši svatou na 1. pololetí 2011 si můžete dát zapsat v sakristii nebo jak 
je obvyklé u pověřených osob. 
 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie oslavíme ve středu 8. prosince: 

 v Leštině v 16.30, v Dlouhomilově v 17.00 a v Postřelmově v 18.00 hodin. 
 v Postřelmově bude v tento den také otevřen kostel k modlitbě od 12 do 13 hodin. 
   P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. listopadu: Štíty 1.910; Cotkytle 700; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
 

HVĚZDA PRO HAITI. Během jednoho roku, zasáhly Haiti tři ničivé 
hurikány, zemětřesení a epidemie cholery. Přesto, že bezprostřední po-
moc byla již poskytnuta, je potřeba další a dlouhodobá pomoc. Dobro-
volná sbírka na tento účel, bude probíhat ve štíteckém kostele během 
adventu a vánočních svátků. Za vaše příspěvky jsou pro Vás připraveny 
malé dárečky, které vyrobily děti ze Základní školy ve Štítech. Je to už 
naše malá tradice, protože tento rok pořádáme sbírku již po třetí. Přibývá dárečků a co 
je nejdůležitější, i Vašich štědrých darů a za to Vám patří velký dík. Betlémská hvězda 
byla poslem dobré zprávy, tak i naše pomoc ať je dobrou zprávou, že nám není lhostej-
ný život trpících a strádajících.  Eva Pecháčková 

ADVENTNÍ KONCERT – HUDBA STARÝCH MISTRŮ v kostele sv. Jana Křtitele 
v Herolticích bude v sobotu 11. prosince v 17 hod. „Živé Heroltice“ podporují sbírku na 
opravu varhan ve Štítech a Herolticích – vstupné dobrovolné. 

NA VÁNOČNÍ KONCERT, který se uskuteční v neděli 12. prosince v 17 hod. v Kultur-
ním domě ve Štítech Vás srdečně zve Město Štíty. Účinkuje dechová hudba Hanačka. 
 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 28. listopadu: Lubník 560; Tatenice 830; Hoštejn 1.150; Kosov 800 Kč.  
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

KOSOV 
 V úterý 7. prosince bude v kosovské kapli od 16.30 hod. možnost přijetí svátosti 

smíření, v 17.00 začne mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, při 
které můžete přijmout svátost pomazání nemocných. Po skončení mše svaté bude ještě 
možnost přistoupit ke svátosti smíření. 
 Adventní koncert bude v kapli v Kosově v neděli 19. prosince 

v 18.00 hod. 

TATENICE. V sobotu 18. prosince v 15.30 hod. v kostele sv. Jana 
Křtitele se uskuteční ADVENTNÍ KONCERT dechového orchestru 
ZUŠ Zábřeh.                                                              P. Jaroslav Přibyl
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SBÍRKY Z NEDĚLE 28. LISTOPADU: Zábřeh 10.410; Jedlí 1.800; Svébohov 1.900; 
Klášterec 1.730; Zvole 3.160; Postřelmůvek 440 Kč. 
DARY – Zábřeh: na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 1.500; na potřeby farnosti 5.000; 
na charitu 500 Kč, Jedlí: na farní kostel 1.000, Maletín: na farní kostel 2.000, Sbírka na 
opravy kostela v Pobučí 3.815 (minule dar 15.000). 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci listopadu věnovali do kasičky v kostele částku 3.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

Ve středu 8. prosince 2010 
o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie složí 
bratr Marie Lev (Ondřej Frank) 
své slavné sliby podle Řehole svatého Benedikta do ru-
kou ctihodného otce Dom Samuela, převora kláštera 
Matky Boží v Novém Dvoře, Řádu cisterciáků přísné 
observance. 

SPOLEČENSTVÍ BIŘMOVANÝCH I BIŘMOVANCŮ se sejde tentokrát společně, a 
to v pátek 10. prosince v 19 hodin na faře v Zábřeze s otcem Františkem Eliášem. Téma: 
„Adventní očekávání z pohledu proroků“. Zváni jsou také další zájemci z jiných spole-
čenství.  Marie Badalová

NÁCVIK NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ. První generální zkouška bude v sobotu 11. 
prosince, v 10 hod. dopoledne v kostele svatého Bartoloměje a druhá generální zkouška 
pak v neděli 19. prosince také v 10 hod. v kostele.  Dagmar Braunerová

ÚMYSLY VĚŘÍCÍCH, MEŠNÍ INTENCE vkládané jednotlivými věřící-
mi do mší svatých, které budou slaveny ve farním kostele v Zábřeze, budu 
zapisovat v pondělí 6. prosince od 8.00 hod. a jindy po bohoslužbách dle 
možnosti.  P. František Eliáš

KONCERT VE VÁCLAVOVĚ. V sobotu 11. prosince v 18 hod. jste srdečně zváni do 
kulturního domu ve Václavově na adventní koncert EVROPSKÉ VÁNOCE. Účinkují: 
Martin Hroch a jeho přátelé.  Za pořadatele Josef König

LA SALETTE 2011. V příštím roce 2011 v termínu 14. – 21. 
srpna chystáme pouť do La Salette ve Francii. Prosím všech-
ny, kteří by chtěli putovat, aby se přihlásili na mobil 731 626 509 
(Hana Lexmanová). Po zkušenostech letošního roku víme, že 
je nutné nahlásit požadavky na ubytování co nejdříve, tak aby-
chom mohli poutníkům vyjít vstříc. Aspoň těm, kteří se nahlásí 
už teď. Cenu upřesníme po objednání noclehů a stravy.                                               
                                                                        P. František Eliáš


