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30. 11. 2014
Ročník XXI., číslo 48

první 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

Slyš, Izraelův pastýři, 

skvěj se září, 

ty, který trůníš nad cheruby, 

probuď svou sílu 

a přijď nás zachránit.
Žalm 80

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě:
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.
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: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7                     2: 1Kor 1,3-9                                    Ev. Mk 13,33-37
Ordinárium: Olejníkovo č. 502               příště Břízovo č. 503
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SvÁtKY a paMÁtKY tÝdne
Středa 3. prosince Památka sv. Františka Xaverského, kněze   
Čtvrtek 4. prosince  Sv. Barbory
Sobota 6. prosince Sv. Mikuláše, biskupa 
SCHOla GreGOrIana praGenSIS rozezpívá zpěvy 15. století chrám sv. Bartolo-
měje v Zábřehu při koncertu v pondělí 1. 12. 2014 v 18 hod. 
V jedinečném adventním programu „Radujte se, Pán je blízko“ se interpreti zaměřili na tři 
vnitřní postoje, které jsou pro spiritualitu adventu typické: radost z blízkosti Boží, odstra-
ňování překážek z vlastního nitra a konečně vnitřní pokleknutí před Bohem, který je zpří-
tomněn v podobě narozeného dítěte. Vstupné dobrovolné.    P. František Eliáš 

pOZvÁní na MŠI SvatOU s biskupem Mons. pavlem posádem
V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA AWER TOUR s.r.o. bude i letos 

slavena v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu mše svatá, na kterou vás tímto srdečně zveme. 
Mši svatou bude v úterý 2. 12. 2014 v 16.30 hod. již tradičně celebrovat Mons. Pavel Po-

sád, pomocný - světící biskup českobudějovický.   
 Za AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu srdečně zve Lenka Hamplová

patrOCInIUM KOStela Sv. BarBOrY oslavíme o svátku sv. Barbory ve čtvrtek 4. 
prosince při mši svaté v 17.30 hod.  P. František Eliáš

první pÁteK v MěSíCI. v pátek 5. prosince od 15.00 hod. můžete v kostele sv. Barto-
loměje v Zábřehu přijmout svátost smíření.  P. František Eliáš

veČer CHval. Srdečně vás zveme na „večer chval“, kte-
rý se uskuteční v pátek 5. prosince od 18.30 hodin v kos-
tele svaté Barbory v Zábřehu. Večery chval jsou místem 
setkání a oslavy. Setkání s dobrým Bohem a lidmi, oslavy, 
protože milosrdný Bůh nám dal svého milovaného Syna, 
aby žádný, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Je 
dobré chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků: 
„…plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a du-

chovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce…“ (Ef 5,19)
Nejedná se o koncert křesťanských písní, ale o společnou modlitbu. Texty písní se promítají 
na plátno, takže se může zapojit každý. Celý Večer chval bude hudebně doprovázet Chválo-
vá kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína, kterou můžete znát například z Večerů chval po-
řádaných ve Zlíně, Festivalu pod věží či televize Noe.  Barbora Hamplová

na adventní KOnCert vás zveme v neděli 7. prosince ve 14 hod. do kostela sv. 
Martina v rohli. Zazní skladby: J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Muffata, F. CH. Mohrheima. 
Varhany a přednes: Tomáš Ulrich.  red.
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SpOleK MetOděJ
v  Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v sobotu 6. prosince na tradiční 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 budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si budete 
moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního svařá-
ku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vy-
vrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 17 hodin a ná-
slednou nadílkou.
v  v neděli 7. prosince můžete s nám putovat za sv. Mi-
kulášem do kostela v Maletíně, kterého  je patronem. Od-
jezd ve 13.45 z Valové. Po domluvě je možný nástup po trase: 
Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší svatou bude kratičká 
prohlídka kostela a jeho okolí a modlitba litanií, vyvrchole-
ním pouti eucharistická slavnost ve 14.30 hodin. Po skončení 
mše svaté krátký koncert komorní hudby, při kterém vystoupí 
varhanář Petr Strakoš a jeho přátelé. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Kli-
mek - tel. 731 465 717, nebo Josef Flášar - tel. 737 618 172.
v  V neděli 28. prosince vás zveme na již tradiční putování za betlémy. Prohlédneme si bet-
lémy v několika domech ve městě betlémů - Třešti na Vysočině a poté je plánovaná komen-
tovaná prohlídka městské památkové rezervace v Telči. Odjezd od Kulturního domu v ZÁ-
BŘEZE v 6.30 hodin, předpokládaný návrat kolem 19 hodiny. Zájemci se mohou přihlásit do 
10.12. u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.

       Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

CHarIta
vánoční balíčky dětským sirotkům na Ukrajině - Charita Zábřeh se po loň-
ské vynucené pauze opět zapojuje do projektu organizovaného Arcidiecézní 
charitou Olomouc „Vánoční balíček“ – pro ukrajinské děti v dětských domo-
vech. Principem tohoto projektu zůstává obdarování vybraného dítěte vánoč-
ním dárkem pod stromeček tak, jak jej známe ze svých domovů. Seznam dětí, 
které ještě čekají na svého dárce a na svůj balíček - dárek, je k nalezení na ad-
rese: www.darky.jsemvidet.eu. Celá akce potrvá do 10. 12. 2014, kdy je nutné všechny vánoč-
ní balíčky po předchozím zaregistrování doručit na Charitu Zábřeh. Dárky poté poputují ke 
konkrétnímu dítěti na Ukrajině. Pokud se budete chtít zapojit, kontaktujte koordinátora této 
akce za Charitu Zábřeh Martina Damborského, na telefonu 736 509 477, email: info@charita-
zabreh.cz. Další informace naleznete na stránkách: www.charitazabreh.cz. Dárek pro dítě na 
Ukrajině může být jedna z podob vašeho dobrého skutku. Děkujeme vám za děti.
pozvánka na adventní koncert - Srdečně vás zveme na adventní koncert, který se uskuteč-
ní v neděli 14. prosince 2014 ve 14.30 v kostele sv. Matouše v Postřelmově. Účinkuje smíšený 
pěvecký sbor Carmen. Můžete se těšit na duchovní zpěvy, židovské písně, spirituály a lido-
vé písně. Výtěžek koncertu bude použit na zakoupení skládacího masážního lehátka pro fy-
zioterapii, rehabilitace a masáže, poskytované přímo v domácnostech klientů. Více na www.
charitazabreh.cz. 

  Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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PASTÝŘSKÝ LIST – PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 2014
Drazí bratři a sestry,
 První nedělí adventní vstupujeme do roku, který papež Fran-
tišek určil jako Rok zasvěceného života. Pro církev v Česku je to 
také rok Eucharistického kongresu - sjezdu. Obě věci spolu souvi-
sí a dobře navazují na uplynulý Rok rodiny. Všude totiž jde o naši 
odpověď na Boží pozvání a o zjevování či zviditelnění Boha 
a jeho díla ve světě.
 povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na od-
pověď člověka. Bůh někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že v člověku probudí 
touhu odpovědět velkorysým darováním celého života Bohu. Kdo se nechá Bohem 
uchvátit, chce všechno opustit a následovat Krista. Svědčí tak o velikosti Boha, kvůli 
kterému stojí za to všechno opustit. 
 Životem podle evangelních rad – v čistotě, chudobě a poslušnosti – se řeholníci 
a řeholnice připodobňují Pánu Ježíši. Čistota jejich panenství je předpovědí budou-
cího života v nebeské slávě. Chudoba vyznává, že Bůh je jediným skutečným pokla-
dem.  poslušnost odkrývá osvobozující krásu synovské služby, rozvíjí vědomí vlast-
ních povinností a dává růst vzájemné důvěře. 
 Zasvěcení se snaží vytvářet společenství, které má „jedno srdce a jednu duši“ (Sk 
4,32), takže je výmluvným vyznáním Nejsvětější Trojice – dokonalého společenství 
božských osob. V bratrském společenství mají řeholníci a řeholnice všechno společ-
né, nejen majetek a duchovní zážitky, skutky lásky a apoštolské programy, ale i hle-
dání Boha a sdílení duchovních zkušeností, takže každý může zakoušet tajemnou 
přítomnost zmrtvýchvstalého Pána (srov. Mt 18,20). Takové společenství je pak vidi-
telným znamením Boha ve světě. Většina řeholí mluví o svém zasvěcení i zvláštním 
oblečením, hábitem.
 Jsou však i lidé zasvěcení, kteří žijí ve světě. Také lidé žijící v manželství mohou 
mít podíl na poslání a bohatství zasvěceného života jako dobrovolní spolupracovníci 
nebo členové tak zvaných sekulárních či třetích řádů, když usilují o křesťanskou doko-
nalost podle ducha některé řeholní společnosti, zapojují se do apoštolátu a oživují svět 
duchem evangelia. Darem Ducha Svatého jsou i církví schválená hnutí a nové komuni-
ty, které pomáhají věřícím velkodušně a se stálým nadšením následovat Pána.
V tomto roce tedy prosme za všechny, kteří se zasvětili Bohu, aby byli srozumitelným, 

zářivým a přitažlivým znamením Boha pro svět. 
Prosme i za mladé lidi, které Pán zavolá, aby měli 
odvahu k velkorysé odpovědi. Některé kláštery 
a komunity jistě nabídnou zvláště mladým zá-
jemcům možnost návštěvy či krátkého pobytu 
k nezávaznému poznání společného života.
eucharistický sjezd či kongres je příležitos-
tí ukázat našemu okolí na Boží přítomnost 



5

v Nejsvětější svátosti, jak při průvodu Božího těla ve farnosti, nebo při diecézním 
sjezdu 15. a 16. května v Olomouci, tak při Národním eucharistickém kongresu 17. 
října v Brně.  Naše svědectví bude tím přesvědčivější, čím hlubší a opravdovější bude 
naše víra v přítomnost živého Krista pod způsobou chleba v oltářní svátosti a čím 
větší bude naše láska k němu. Proto se v tomto roce snažme o takovou přípravu na 
svaté přijímání a takové jeho prožívání, aby v nás působilo větší užitek, abychom se 
po každém svatém přijímání stávali pro lidi kolem nás působivým znamením Boží 
lásky. Pomůže nám i častější návštěva Pána Ježíše ve svatostánku a adorace, která nás 
přitáhne jako jeho důvěrné přátele. 
 většina z nás žije v rodinách, kde se rodí děti a vychovávají další generace křes-
ťanů, i ti, které chce Bůh povolat k zasvěcenému životu nebo ke kněžství. Pro všechny 
je důležité, aby jejich rodina a jejich domov byly teologickým místem, tedy prosto-
rem, kde se mluví o Bohu a s Bohem, kde se společně hledá Bůh a jeho vůle, kde se 
zakouší přítomnost Boha v lásce i radost z něho.
 Drazí přátelé, jestli jsme se v minulém roce snažili udělat krůček k přiblížení na-
šich rodin Bohu, pokusme se v tomto roce vydávat před světem svědectví Kristu spo-
lečnou cestou celých rodin na nedělní bohoslužby a vytvářením rodinného prosto-
ru pro společné hledání Boha a jeho vůle, pro sdílení svých duchovních zkušeností 
i společnou přípravu na zpověď a svaté přijímání, na rodinnou návštěvu Pána Ježíše 
ve svatostánku. Které rodině se podaří během tohoto roku více přiblížit k Ježíši pří-
tomnému v eucharistii, může se v závěru roku eucharistickému Kristu zasvětit, od-
povědět na jeho lásku a odevzdat, svěřit se mu.
 Když začneme hned, připravíme si už krásné Vánoce. 
 K tomu vám všem ze srdce žehná                  
                                                                             arcibiskup Jan

adventní ZvOnKOHra. 
 Vyzvoňme všem lidem, že je má Bůh rád. O co se budeme letos v ad-
ventu snažit? Budeme objevovat dobro kolem nás a šířit radost jako se zvuk 
zvonů šíří po okolí. Na letošní adventní dobu jsme pro vás proto připravi-
li aktivitu pro mladší děti, která však předpokládá také spolupráci rodičů 
(prarodičů). Úkoly na šest dní v týdnu vycházejí vždy z textů nedělního 
evangelia. Kartičky s úkoly a symboly na každý den a pracovní listy si mů-
žete vyzvednout od první neděle adventní v kostele svatého Bartoloměje 
nebo v náboženství. Rovněž si vyzvedněte zvonky. V neděli večer si rodiče s dětmi společně 
přečtou text evangelia i s krátkou vysvětlující motivací. Pak si přečtou úkol na pondělí na 
první kartičce a pomodlí se předtištěnou modlitbu. Každý den večer děti společně s rodiči 
zhodnotí při modlitbě u adventního věnce, zda se jim úkol podařilo splnit. Takto se pokra-
čuje po celý týden. Každé dítě, kterému se podaří splnit alespoň čtyři úkoly, přinese v ne-
děli vyplněný pracovní list a vystřižený zvonek, na který si napíše svoje jméno a může jej 
vymalovat. Komu se podaří splnit všechny úkoly, může přinést zvonky dva. Zvonky pověsí 
po mši svaté na připravenou zvonkohru a dostane nový list s úkoly na další týden. 

    Radostné prožití adventu přejí katecheté
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 23. listopadu: Červená Voda 2.083, Jakubovice 636, Písařov 811, Domov 
důchodců sv. Zdislavy 135 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
*  Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 4. prosince ve 14 
hodin. P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: náboženství bude v úterý v 14.30 ve škole, adorace bude v pátek v 16.30 hod. 
* V pátek 5. prosince v 17 hod. bude v kostele při mši svaté katecheze pro dospělé k dopl-
nění svátostí. 
Sbírka z minulé neděle na Charitu 3.328 Kč. Dar 10.000 Kč na kostel od anonymního dár-
ce. Příští neděli bude sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Moravičany: náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře, adorace ve čtvrtek 16.30. 
ZMěna: páteční mše svatá bude v 17 hod. 
*  ve čtvrtek 4. prosince v 17.00 hod. bude na farním dvoře SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. 
Srdečně zvou farnost, MŠ, ZŠ a obecní úřad v Moravičanech. 
Sbírka z minulé neděle na Charitu 1.721 Kč. Sbírka z pokladniček na Honduras 16.500 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary.  P. Miroslav Obšívan, CM

MISIe v HOndUraSU (6. a poslední pokračování)
 Tak jako mnozí z vás, i my si na každý rok připravujeme urči-
tý pastorační plán, plánujeme, čeho asi bychom chtěli dosáhnout. 
Teď nemyslím na to, co se nám podaří vybudovat, ale na věci du-
chovní, zaměřené na formaci laiků. Jedním z hlavních úkolů kně-
ze-misionáře je, snažit se formovat laiky, kteří jsou přímo zapoje-
ni do pastorace. 
 Když víte, že ani jeden ani dva kněží nejsou schopni během 
jednoho týdne doslova „obletět“ 30 dědin, které patří pod naši 
správu, je třeba zaangažovat do přímé pastorace laiky. Takže čas-
to mívám různé formační a duchovní setkání s lidmi, kteří nám 
v pastoraci pomáhají. A tady musím říct jednu úžasnou věc. Spo-
lu se všemi „delegáty Božího slova“ (jejichž úlohou je každou ne-
děli vést bohoslužbu slova, pochovávat, koordinovat přípravu k přijetí některých svátostí) s ka-
techety, animátory mladých a animátory základních církevních komunit, zakládáme v jednot-
livých dědinách skrze vincentinské charitativní společenství farní charity a charitativní spo-
lečenství. Koordinátoři se zaměřením na pastoraci etnických skupin, pastoraci rodin, členové 
skupiny, která pracuje v oblasti výchovy a vzdělávání, ti všichni vykonávají službu ZADARMO! 
A musím říci, že to už něco znamená! V bídě, kdy lidé žijí z jednoho dolaru na den a ještě z toho 
přispívají na kostel a spoustu času věnují pastoraci – je to heroický výkon. Neumím si představit, 
že bych každému z nich musel zaplatit, i kdyby minimálně. Ale oni za svou službu žádné peníze 
nečekají, i když by si je zasloužili, říkají, že je to jejich závazek víry. A za to jsem velmi vděčný, 
i když jinak není všechno růžové. A právě pro formaci těchto laiků hledáme podporu. Abychom 
jim mohli dát, když přicházejí na setkání najíst, nechat je přenocovat. Je třeba sehnat spoustu 
materiálu, knih, které slouží k jejich osobnímu vzdělávání. No ale kde na to vzít! Proto se opo-
važuji psát vám s nadějí, že nám pomůžete v hledání. Děkujeme.   P. Stanislav
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 23. listopadu: Štíty 2.160; Cotkytle 880; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 
tuto neděli 30. listopadu po mši svaté pro děti – zapisování úmyslů mší svatých na rok 
2015. 

postřelmovsko    postřelmovsko

Sbírka na pronásledované křesťany 9. listopadu: Postřelmov 13.732 Kč, Chromeč 1.900 
Kč, Sudkov 1.920 Kč, Lesnice 3.474 Kč. 
Sbírka na Charitu 16. listopadu: Postřelmov 6.381 Kč, Chromeč 6.100 Kč, Sudkov 920 Kč, 
Lesnice 2.200 Kč, Dlouhomilov 600 Kč. 
 O první neděli v prosinci 7. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Les-
nici (minule 2.819 Kč) a v Chromči (minule 1.700 Kč) a Sudkově (minule 761 Kč) na farní 
kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

*  příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem bude ve středu 3. prosince v Leštině od 
15.30 hodin, ve čtvrtek 4. prosince v Chromči od 16.00 hod., v pátek 5. prosince v Postřel-
mově od 16.00 hodin. 
*  V sobotu 6. prosince od 8.00 hodin bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše 
svatá ke cti panny Marie. 
*  V neděli 7. prosince v 16.00 hodin bude v Postřelmově v kostele mikulášská besídka.
   P. Vladimír Jahn

pOZvÁnKa na adventní KOnCert. Farnost Lesnice a Obecní 
úřady Lesnice a Leština vás zvou na „Adventní koncert“, který se koná 
tuto neděli 30. listopadu 2014 ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba 
v Lesnici. Účinkuje ženský pěvecký sbor SLAVICE ze Zábřeha pod vede-
ním paní J. Štěpánkové. Vstupné dobrovolné. 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 23. listopadu: Mohelnice 4.529; Úsov 1.460; Studená Loučka 380 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
na SetKÁní S MIKUlÁŠeM zveme rodiče s dětmi v neděli 7. prosince v 16.00 hod. do 
kaple kostela sv. Tomáše v Mohelnici. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 23. listopadu: Tatenice 1.510, Hoštejn 1.300, Kosov 420, Lubník 1.560 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.          P. Jaroslav Přibyl 
* Ve středu 10. 12. nebude mše svatá v Lubníku a Tatenici. 
adventní KOnCert dechového orchestru ZUŠ Zábřeh bude tuto 30. listo-
padu ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici. 



8

SBírKY Z neděle 23. listopadu: Zábřeh 11.070; Jedlí 2.100; Svébohov 1.400; Klášterec 
1.230, Zvole 3.490; Postřelmůvek 500 Kč. 
dary: Zábřeh – na potřeby kostela sv. Bartoloměje 3.000; na Charitu z Hněvkova 1.000; na 
Charitu 400; na pomoc pronásledovaným křesťanům 400; na likvidaci lepry 200 Kč. Svébo-
hov – na likvidaci lepry 2.000 Kč; Jedlí - výtěžek z koncertu 8.500 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

Slavení dne BIBle.
 Vážení přátelé, rok 2014 vyhlá-
sila Česká biskupská konference 
Rokem rodiny. V říjnu se konal 
ve Vatikánu synod o rodině. Le-
tošní Den Bible je tedy příležitostí 
k zamyšlení nad významem Písma 
svatého v našich rodinách. České katolické biblické dílo (ČKBD) se dlouhodobě snaží, aby 
Bible měla své pevné místo v životě rodin. Většina našich aktivit je zaměřena na rodiny – 
zejména biblické duchovní obnovy a kurzy výroby biblických postav. Praktická práce s Bib-
lí dokáže v rodině oslovit všechny věkové skupiny. V minulém roce ČKBD uspořádalo kur-
zy ve 30 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1200 lidí. 
 Prací Biblického díla je, aby správně rozuměli Písmu svatému všichni ti, kdo mají o Bib-
le zájem. Je to spojeno s organizací, zajišťováním aktivit, investováním příprav.
 Bez Vaší podpory by však Biblické dílo nemohlo pokračovat ve své práci. 
 Chci dnes opět každému z Vás poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu Biblic-
kého díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 493.000 Kč a finanční prostředky jsme využili pře-
devším pro práci s rodinami. Dnes Vás opět prosím o vaši podporu pro příští rok. 
S vděčností za Vaši podporu a přáním hojných milostí ze života s Písmem svatým Vám žehná   
  Dominik kard. Duka OP předseda správního výboru ČKBD
v ZÁBŘeZe MŮŽete pŘISpět na BIBlICKÉ dílO dO KaSIČKY OZnaČenÉ 
lOGeM, KterÉ pŘetISKUJeMe. 

adOraČní den FarnOStI ZvOle bude o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvr-
ny prvotního hříchu v pondělí 8. prosince. Nejsvětější svátost bude vystavena v 9.00, od 
14.00 můžete využít příležitosti ke svátosti smíření (zpovídá P. Alfréd Volný). Adorační den 
zakončíme mší svatou v 17.00 hod.  P. František Eliáš

pOděKOvÁní patří všem účinkujícím koncertu, který se konal minulou neděli v kostele 
sv. Jana Křtitele v Jedlí.  Pastorační rada farnosti Jedlí 

KrIStÝn SlUŽeBníK s.r.o. Ve středu 10. prosince 2014 od 9 hod. do 
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří 
jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, která 
má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do 

sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento 
souhlas vázána.               P. František Eliáš, děkan
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