22. 12. 2013
Ročník XX., 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 24

Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
1: Iz 7,10-14
2. Řím 1,1-7
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

„Josefe, synu Davidův,
neboj se k sobě vzít
svou manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala,
je z Ducha Svatého.
Porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš;
on totiž spasí svůj lid
od hříchů.“

Ev. Mt 1,18-24
příště Břízovo č. 503

Mt 1,20-21

DNES JE V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE V 15 HOD.
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA ZÁBŘEŽSKU

Úterý 24. prosince:
ZÁBŘEH: 7 hod. ráno – poslední roráty; 15.30 hod. – mše svatá spojená s otvíráním jesliček; 21.00 hod. – mše svatá s koledami; 23.00 hod.
– Rybova mše vánoční;
JEDLÍ: večerní mše svatá ve 20.30 hod.
SVÉBOHOV: otvírání jesliček 15.00; večerní bohoslužba 22.30 hod.
KLÁŠTEREC: mše svatá v 16.00 hod.
ZVOLE: večerní mše svatá v 21.00 hod.
Středa 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli; v Hynčině bude
mše svatá v 10.00 hod.
Čtvrtek 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě Zábřehu, kde
nebude večerní bohoslužba; na zábřežské interně bude slavena mše svatá ve 13.30 hod.
V Maletíně bude mše svatá slavena ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
BETLÉM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Kostel bude pro veřejnost s možností prohlídky betlému otevřen: ve středu 25. prosince od 13.00 do večerní bohoslužby (od 15 hod.
Rybova mše vánoční) a ve čtvrtek 26. prosince od 13.00 do 16.00 hod.
Během ostatních svátečních dnů před a po mši svaté.
red.
KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ si
nenechte ujít 25. prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert
se koná od 15 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze. red.
ZVEME VÁS DO KOSTELA SV. BARBORY na tradiční zpívání koled v den svátku sv. Štěpána ve čtvrtek 26. prosince od
16.00 hod.
Přijďte se podívat na proměnu kostela i zazpívat si krásné české koledy. Od 15 hod. otevřeme dveře k volné prohlídce kostela. Zvláště děti zveme k nově opravenému původnímu
betlému.
red.
ŽIVÝ BETLÉM VE VÁCLAVOVĚ. V pondělí 23. prosince jste zváni od 17 hod. do BETLÉMA, který bude na nádvoří kulturního domu.
Vystoupí: Schola GAUDIUM s herci divadelního sdružení
VÁCLAV a přátelé.
red.
PODĚKOVÁNÍ.
Děkujeme naší dlouholeté dobrovolnici

paní Aleně Weidingerové z Mohelnice.
Už šestým rokem obětavě peče vánoční cukroví pro štědrovečerní setkání lidí bez domova a tak pomáhá vytvořit
pro tyto lidi pěknou vánoční atmosféru.
Za Oblastní charitu Zábřeh Jana Skalická
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VÁNOČNÍ DÁREK:
NOVÉ CD ZÁBŘEŽSKÝCH VARHAN.
V březnu a září tohoto roku proběhlo natáčení druhého CD
ZÁBŘEŽSKÝCH VARHAN v podání interpretky Marie Zahrádkové, která studuje AMU u docenta Jaroslava Tůmy v Praze a v rámci magisterského studia také ve Stuttgartu u profesora Jürgena Essla. Na koncert Marie Zahrádkové se můžeme těšit na jaře příštího roku.
CD Vás nezklame svou kvalitou a může být také velmi hodnotným vánočním dárkem.
Zakoupit si je můžete v sakristii kostela sv. Bartoloměje, v prodejně Ledňáček a na recepci Charity. Cena CD je 150 Kč. Výtěžek z prodeje CD bude použit na údržbu zábřežských varhan. 		
Vladimír Till
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014.
Vyzvednutí kasiček – pokladničky a kolednické potřeby budou připraveny k vyzvednutí na recepci Charity v pondělí 23. prosince od 7 do 16
hodin.
Žehnání koledníkům – v pondělí 30. prosince Vás zveme do Přerova
na setkání tříkrálových koledníků s otcem biskupem Josefem Hrdličkou.
Po společné mši svaté v 10 hod. (v tříkrálovém ustrojení) Vás zvou pořadatelé na občerstvení a koncert Pavla Nováka. Pokud se rozhodnete k účasti,
hlaste se do 23. prosince u mne (Jana Skalická).
Koledování – tříkráloví koledníci se na své putování vypraví již 2. ledna a potkávat se s nimi můžete až do 12. ledna. Poznáte je podle královského oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; každou skupinku doprovází vedoucí s průkazkou koledníka (a na požádání prokáže totožnost občanským průkazem).
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
ROK OSLAV ZAHÁJÍ NOVOROČNÍ KONCERT
Nový občanský rok, v jehož průběhu si Zábřeh připomene 760 let od první písemné zmínky, zahájí slavnostní novoroční koncert v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Johanou Novákovou na klavír, Zdeňkem Svozilem na housle a sopranistkou
Šárkou Hlochovou. Program koncertu je navýsost atraktivní, návštěvníci uslyší
skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dalších renomovaných autorů.
Sváteční setkání při hudbě, které pořádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, ZUŠ a Římskokatolickou farností Zábřeh, bude zároveň
prvním koncertem prestižního hudebního cyklu Bravo Zábřeh v novém roce
2014. „Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale
všichni, kteří si chtějí zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem a také oživit vědomí sounáležitosti s naším městem a jeho historií,“ uvedl starosta František John.

Koncert v kostele sv. Barbory ve středu 1. ledna začíná v 15 hodin,
vstupné je dobrovolné.
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Pastýřský list Vánoce 2013
Drazí bratři a sestry,
každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak
krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro
něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska, je dnes uprostřed
nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.
Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny. Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré rodině, zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru lásky. Tam jsme byli milováni a tam jsme se učili milovat, zakoušeli jsme domov. Proto se rádi vracíme domů
k rodině, či vzpomínáme na dětství a zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko.
Svátky Boží blízkosti však nemusejí být jen jednou za rok, ale každý den. Vždyť Pán
Ježíš slíbil, že bude uprostřed nás vždycky, když budeme shromážděni v jeho jménu,
v jeho lásce.
Co dělat prakticky, abychom byli doma v Ježíšově jménu a mohli zažít jeho přítomnost?
Mít postoj lásky k Bohu i lidem. Láska k Bohu znamená, že mám v sobě pro
Boha místo, že na něho myslím, že s ním počítám, mám radost z toho, že je se mnou
a dívá se na mě. Milovat Boha znamená chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu
líbí, a pak mu dělat radost.
Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat
jim a snažit se jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také vyjádřit uznání, pochválit a povzbudit.
To obojí může být někdy těžké a náročné, protože naše já je soustředěné příliš na
sebe. Často chceme to, co nám se líbí, co nám dělá dobře. Prosazujeme, co jsme my
vymysleli, naše představy, a to lepší chceme pro sebe. Láska však vyžaduje odvahu
zapřít se, odřeknout si, dát druhému přednost.
Milovat druhého stejně jako sebe. Kdo však skutečně miluje, ten dává snadno přednost milovanému před sebou samým.
Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny:
prokazujte jeden druhému svou lásku každý
den, a to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo těžké, kdyby
Vám nestačily síly. V takové chvíli říkejte: Pane
Ježíši, já to líp neumím, ale ty to umíš. Já se ti
otevírám a ty mě pronikni a miluj skrze mě. Ty
se dívej mýma očima. Ty se usměj mými rty.
Ty pomáhej mýma rukama. Zvláště, když se zdá,
že ten druhý teď nemiluje, doplňte svým pří4

spěvkem společnou lásku o to víc. Když druhému láska chybí, dávejte mu tím víc
lásky Kristovy.
Skrze Vaši manželskou lásku jste se stali spolupracovníky Boha Stvořitele, když
jste dali život dětem. Stejná láska ať Vás vede k vytváření svatého společenství,
v němž Vy i děti zakusíte oblažující Boží přítomnost. To je nejlepší prostředí pro
rozvoj Vašich dětí a pro jejich víru.
Stejně tak prosím Vás, děti. Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. Nechtějte pozornost,
lásku či dary jen pro sebe. Buďte jistí, že budete tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte
druhé. Čím víc budete milovat Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí Vám dá on.
Ani malí ani velcí, nebuďte smutní, když se to někdy nepovede. Začněte pokaždé znovu. Umění milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, které
potřebuje jak nadání, tak trénink, jako každý sport či hudba. Nadání milovat mají
všichni, kterým se Bůh dal poznat, kterým dal víru. Pomáhejte si navzájem v cvičení lásky a navzájem se povzbuzujte. Jeden druhému buďte trenérem v lásce. Jeden
druhého v lásce předbíhejte.
Mějte radost, když se druhému daří milovat a nezapomínejte mu ukázat, že z něj
máte radost, a projevit mu vděčnost a uznání. Pokud se někomu nedaří, buďte trpěliví a umějte nezdar druhého přejít bez výčitek a zarmoucení. Mějte odvahu nedávat
přednost ničemu před láskou, protože všechno ostatní bez lásky nemá žádnou cenu.
Tak uděláte z vlastní rodiny školu lásky a šťastného společenství. Modlím se za to,
aby to nebyla jen školka či základka, ale časem i škola vysoká.
Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. Pokračujte ve společné modlitbě a přidejte
cvičení lásky. Modlitba Vás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujete, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, atmosféru Vánoc.
Každému z Vás přeji šťastné Vánoce dnes a pak ještě mnohokrát znovu prožité během příštího roku. Pak bude rok 2014
jedním z nejkrásnějších.
K tomu Vám ze srdce žehná arcibiskup Jan

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. prosince: Štíty 2.640; Cotkytle 530; Horní Studénky 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:

24. prosince: Štíty 22.00; Horní Studénky 20.00 hod.
25. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
26. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
OTVÍRÁNÍ BETLÉMA – OŽIVENÍ JESLIČEK
Ve Štítech 24. prosince od 13.30 hod. přijměte pozvání na otvírání betléma.
Děti si mohou doma vyrobit ozdobu, kterou během programu pověsí na stromeček.
Program: zdobení stromku * zpívání koled a písniček * oživení jesliček
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 299, Mlýnický Dvůr 90, Písařov 825, Jakubovice 509, Červená Voda 1.666. Dary: Červená Voda – Na Haiti 242 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Všechny srdečně zveme na vánoční divadelní hru BONIFÁC v provedení dětí a mládeže
z farností Jakubovice, Písařov a Červená Voda.
Termíny vystoupení: Jakubovice – sobota 21. 12. ve 14.00 hod., Písařov – neděle 22. 12.
ve 14.00 hod. a v Červené Vodě v neděli 22. 12. v 16.00 hod. (vždy v místním kostele).

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:

24. 12. Jakubovice 20.30, Písařov 22.00, Červená Voda 24.00 hod.
25. 12. Červená Voda 9.00, Mlýnický Dvůr 10.30 hod.
26. 12. Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
Všechny srdečně zveme na ŽIVÝ BETLÉM v provedení červenovodských skautů, a to ve
středu 25. prosince v 16.00 hod. v kostele v Červené Vodě.
PODĚKOVÁNÍ. Srdečně děkujeme všem, kteří finančně pomáháte našim adoptovaným
dětem Blandine a Walki z Haiti. Přejeme radostné a požehnané svátky vánoční.
J. K.
* Zveme Vás všechny na tradiční svatoštěpánský vánoční koncert do Šanovského kostelíku. Ve čtvrtek 26. prosince v 15.15 hod. zahrají a zazpívají studenti ZUŠ v Králíkách pod
vedením ředitelky Mgr. Zajacové, dále vystoupí mj. naše červenovodská schola.
* V sobotu 28. 12. v 17.00 zve otec Radek na faru v Červené Vodě k promítání hezkého
filmu, a po něm na posezení u čaje a dobrot. P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 19. prosince: Mohelnice 4.609; Studená Loučka 331 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Mohelnice 15.30, 22.00; Úsov 20.00 hod.
25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00;
Studená Loučka 11.15 hod.
26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00;
Studená Loučka 11.15 hod.
MOHELNICKÝ BETLÉM
JE PŘÍSTUPNÝ do 6. ledna včetně:
ve svátky a neděle 11–12 hod. a 13–18 hod.;
ve všední dny 10–12 hod. a 14–17 hod.
Od 8. ledna až do Hromnic 2. února: neděle 10.45 – 11.30 a 14 – 17 hod.
úterý, čtvrtek, sobota 15 – 16 hod.
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P. Petr Šimara

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 15. prosince: Lubník 700, Tatenice 1.070, Hoštejn 1.470; Kosov 570 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Tatenice 23.30, Hoštejn 22.00, Lubník 20.30 hod.
SETKÁNÍ U BETLÉMU: Tatenice 13.30; Kosov 15.00 hod. (s možností odnést si od betléma
betlémské světlo).
25. prosince: Tatenice 10.30, Hoštejn 9.15, Lubník 7.45 hod.
26. prosince: Tatenice 8.45, Hoštejn 10.00, Lubník 7.45 hod.; Kosov 11.00 hod.
*	V neděli 29. 12. bude ve všech kostelích obnova manželských slibů.

lošticko

lošticko

lošticko

Přišla na svět láska, která svítí a hřeje...

Jednou se zeptala čtyřletá holčička matky: „Mami, proč slunce svítí?“
Matka byla otázkou zprvu překvapena, ale pak odpověděla prostě a jasně: „Protože se směje!“ Holčička byla spokojena. Vždyť nečekala žádné
fyzikální a chemické vysvětlení. Chtěla srozumitelnou a jasnou odpověď
a tu ji matka dala:
„Slunce svítí, protože se směje!“ My k tomu pokojeně dodejme: Směje se proto, že to s lidmi
myslí dobře!
Bůh přišel na svět jako jeden z nás. V Betlémě se na nás všechny usmívá, protože to s námi
myslí dobře!
Přejeme všem lidem dobré vůle skutečnou radost Božího doteku, který se na nás usmívá,
svítí a hřeje! Požehnané Vánoce L. P. 2013 Vám vyprošují Vaši kněží a fr. Josef
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
Loštice: 24. prosince – 21.00 hod., 25. a 26. a 29. prosince – 9.30 hod.,
31. prosince – 16.00 hod., 1. ledna 2014 – 9.30 hod.
Moravičany: 24. prosince – 20.00 hod., 25. a 26. a 29. prosince – 8.00 hod.,
31. prosince – 16.00 hod., 1. ledna 2014 – 8.00 hod.
Palonín: 25. a 29. 12. – 11.00 hod. Pavlov: 26. a 1. 1. – 11.00 hod.
Srdečně Vás zveme na poslední, 12. díl cyklu přednášek Putování s vírou, kterou ukončíme
letošní společná zamyšlení se nad články víry Apoštolského vyznání.
Neděle Sv. Rodiny – 29. prosince 2013, kavárna Sirkárna, ul. Jevíčská, Loštice, 16. 00 hod.
Děkujeme všem za krásnou účast v průběhu uplynulého roku a přejeme radost z víry v roce
2014!
P. Pavel Kavec CM, kněz loštický

postřelmovsko

postřelmovsko

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY:
24. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00
25. 12. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
26. 12. Postřelmov 9.30, Dlouhomilov 9.30
31. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 16.00
1. 1. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
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Sbírky z neděle 15. prosince: Zábřeh 9.410; Jedlí 1.800; Klášterec 1.450; Svébohov 2.100;
Zvole 3.790Kč. Dary: Zábřeh - na Haiti 200, ze sbírek Rovenska 20.000 Kč; Svébohov - na
střechu 1.000; Jedlí - na Proglas 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 15. prosince byla ze Zábřehu předána částka 3.600 a z Rovenska
částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh.“
Všem dobrodincům přeji požehnané svátky Božího narození a v roce 2014 hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie.
Marie Zíková

POZVÁNÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ V BŘEZNU 2014

Římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s CA AWER TOUR s.r.o.
v Zábřehu opět připravují na jaro příštího roku pouť do Svaté země. Přijměte proto naše pozvání na nejposvátnější místa všech křesťanů. Vydejme se po stopách Ježíše Krista společně obnovit a posílit svoji víru, obnovit
vztahy, najít novou cestu…

Poutní zájezd se uskuteční v termínu od 29. 3. – 5. 4. 2014,

jeho cena je 18.760 Kč. CA AWER TOUR zabezpečí poutníkům zdarma
společnou dopravu ze Zábřehu – Valové na letiště.
Více informací a přihlášky na poutní zájezd získáte v kanceláři AWER
TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.
		

Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
v 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 pátek 27. prosince v 15 hodin.
Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme na pondělí 30. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve
14 hod., vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2014
při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na úterý 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč
si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ,
Žižkova 37, ( 739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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