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3. 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

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele
1: Sof 3,14-18a
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Flp 1,4-6.8-11
příště Ebenovo č. 504

Přichází
však mocnější než já;
jemu nejsem hoden
ani rozvázat řemínek
u opánků.

Lk 3,16
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Ev. Lk 3,10-18

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 14. prosince

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Tuto neděli ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
		
P. Martin Rumíšek
ZVOLE. V pátek 18.12. v 16.00 bude dětská mše svatá, na kterou jsou
srdečně zváni všichni farníci. Po ní bude v 17.00 následovat ministrantská schůzka.
Karla Hrochová
		

VÁNOČNÍ STROM. Prosíme zdatné muže, aby nám v sobotu
19. prosince pomohli při stavění vánočního stromu ve farním kostele
sv. Bartoloměje. Nepřehlédněte prosím! Tentokrát budeme stavět
odpoledne od 13 hod.!
Za zvoníky Jaromír Herzig
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE bude ve čtvrtek 17. 12.
v 7.30 hod. po rorátní mši svaté. Muže, kteří se nebojí výšek, prosíme, aby pomohli s pracemi ve výškách (ometání soch) už ve středu 16. 12. po rorátní mši svaté. Rádi uvítáme
mezi pečujícími o chrám nové tváře.
Ludmila Korgerová a P. František Eliáš
CELODENNÍ ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v pondělí 21. prosince: Svátost smíření udělí: 8.00-9.00 P. Martin Rumíšek; 9.00-11.00 P. Radek Maláč; 9.00-12.00 P. Bohuslav Směšný; 12.30-15.00 P. Jaroslav
Přibyl; 14.00-16.00 P. Vladimír Jahn; 16.00-19.00 P. Lubomír Konfederák; 17.00-19.00
P. Josef Altman

ADVENTNÍ KONCERTY SPS CARMEN. Tak jako každoročně,
tak i letos vystoupí Smíšený pěvecký sbor Carmen při celé řadě adventních koncertů. Tuto neděli 13. prosince ve 14.00 hod. vystoupí v kostele sv. Jakuba v Lesnici a v 17.00 hod. v kulturním domě
v Jestřebí. V neděli 20. prosince ve 14.00 hod. v židovské synagoze v Úsově a v 17.00 hod.
v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
SPS Carmen bude rovněž spoluúčinkovat při vánočním koncertu, který se uskuteční
v Uničově, v koncertní síni, 19. prosince. Spolu se Smyčcovým orchestrem ZUŠ Uničov
a místním pěveckým sborem uvedou Českou mši vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“.
Na všechna tato vystoupení Vás co nejsrdečněji zveme.
Za SPS Carmen Jan Bartoš

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ V KOSTELE
SV. BARTOLOMĚJE se uskuteční v neděli 20. prosince od 15 hod.
PAPÍROVÝ BETLÉM MÁ MÁLO OVEČEK. Ty mohou děti i dospělí namalovat v neděli 20. 12. od 14.00 hodin na Vánočním jarmarku
(Zábřeh, Masarykovo náměstí) u charitního stánku (vedle pódia) nebo
je vytvořit doma, ve školce, škole, družině a přinést je s sebou. Betlém
„ožije“ v 16.00 hodin promítáním koledy „Nad Betlémem“ kapely Velmi krátké vlny.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh
2

RODINA U BETLÉMA

Rozhodli jsme se nabídnout rodinám,
zejména rodinám s dětmi o těchto Vánocích dárek navíc. Během vánočních svátků („na Štěpána“ 26. prosince a v neděli 27. prosince od 13.00 do 18.00 hod.)
Vám nabízíme možnost „rodinné stráže“ u betléma. Může to potěšit zvláště
Vaše děti, které budou mít dost času, aby
si jesliček „užily“. Můžete pozvat i své
přátele. Podle svého rozhodnutí můžete s narozeným Pánem strávit půl, případně i celou
hodinu. Navíc budete „držet stráž“, tak aby mohli přicházet do kostela k jesličkám i další
návštěvníci. Pokud budete chtít prožít se svými dětmi během Vánoc svou rodinnou audienci u jesliček, být blízko Božímu tajemství a chvíli pečovat o otevřený chrám, dejte nám
vědět.
Irena Švédová tel. 603891571, Hana Lexmanová 731 626 509

CHARITA ZÁBŘEH
ŠTĚDROVEČERNÍ POHOŠTĚNÍ PRO LIDI BEZ DOMOVA - PROSBA
Lidem bez přístřeší, osamělým, či těm, kteří nemají možnost sejít se s rodinami a oslavit tak společně nejkrásnější čas v roce, připravuje Charita Zábřeh posezení u štědrovečerního stolu. Atmosféru Vánoc prožijí v pondělí
21. 12. 2015 v prostorách Charity již po šesté.
Večeři si připraví sami – prosíme ale naše příznivce o drobný materiální příspěvek –
rybí filé, brambory, tatarku, zeleninu, ovoce i cukroví, které provoní sváteční stůl…
Své dary (nebo drobný finanční příspěvek) můžete donést do 18. 12. na recepci Charity. Za všechny obdarované, kteří s námi oslaví den příchodu našeho Spasitele, předem
děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA – RELAXACE V PŘEDVÁNOČNÍ DOBĚ
Zveme pečující k poslednímu letošnímu odpočinkovému setkání svépomocné skupiny,
s možností vytvořit si drobný dárek pro radost. Uskuteční se ve středu 16. prosince od 16
hodin v prostorách Oázy (charitní dům, Žižkova 15, Zábřeh). Jana Skalická, 736 509 431
NABÍDKA PRODEJNY BARBORKA
Přijďte si vybrat pro své blízké pěknou knížku, ovocný košík
nebo výrobky klientů středisek Charity. Z knižních novinek vybíráme: Karel Satoria – Povoláním člověk: mým povoláním je být člověkem a tedy obrazem Boha
Richard Rohr – Nadšeni pro lásku: třetí cesta Františka z Assisi
Hana Pinknerová – Středověk mého života: kým se stane žena, když
ukončí výchovu dětí? Co je mezi maminkou a babičkou?
Vít Lucuk – Přežili svou dobu; a její volné pokračování Zapomenutí svědkové: osudy lidí
ze Zábřežska a Šumperska.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme klidné prožití zbývající adventní doby.
Recepce je otevřena v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
Pracovnice recepce
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JAN, PŘEDCHŮDCE PÁNĚ
Na scénu dějin naší spásy vstoupil muž jménem Jan,
s přídomkem Křtitel. Ten se setkal se svým Pánem a Bohem
už jako dítě v lůně své matky Alžběty při návštěvě Panny
Marie. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě
v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým. (Lk 9,41) Bylo to
šťastné setkání i radost obou maminek, při kterém obě pronesly chvalozpěv na Boží dobrotu a chválily Boží záměry.
Když pak oba dorostli v muže, setkávající se tváří v tvář
na poušti u řeky Jordánu. Evangelista Lukáš zařazuje dokonce tuto událost, která se svou důležitostí dotýká každého člověka, do rámce světových dějin. Proto v evangeliu
hned po Ježíšově křtu uvádí Ježíšův rodokmen od Josefa až
po Adama. (Lk 3,24-38)
Jan začíná svůj životní úkol výzvou lidu, aby přijal křest. Ten sice nepřináší očištění, ale
má být pro každého člověka začátkem obrácení, přijetím Boží milosti – milosrdenství. Tímto křtem pomáhal Bůh člověku, aby se připravil na příchod proroky slibovaného Mesiáše,
neboť čas jeho příchodu dozrál.
Jan je tím posledním starozákonním prorokem, slibujícím Mesiáše, ale na rozdíl od
svých předchůdců na něj Jan dokázal ukázat prstem. „Hle Beránek Boží, který snímá hřích
světa.“ (Jan 1,29)
Účinek Janových kázání na poušti musel být kouzelný. Zástupy tamního lidu se dokonce na Jana pokorně obracely a žádaly, aby jim řekl, co mají činit, jak v životě naplňovat jeho
slova. Co jen máme dělat?"
On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu,
udělej také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ On jim
řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl
jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“ (Lk 3,10-13)
Dobrými skutky se měli přidat k těm, kteří už tak činí, vzájemně se povzbuzovat k dobrým skutkům, podporovat jedni druhé na cestě spravedlivého života a vytvořit tak řetěz lidí
dobré vůle. Ten bude důstojným a radostným přivítáním Mesiáše.
Mesiáše, který se narodil v roce jedna našeho letopočtu a zemřel jako oběť za hříšné lidstvo. Volá každého z nás ke spáse a ke spolupráci na posvěcení církve a světa. Tedy i Tebe,
mne, každého na této Zemi. Stát se skrze svátost křtu křesťanem a být jím, znamená předně
změnit své smýšlení v lepší, aby obrácení srdce neslo četné a viditelné plody života. Neboť
„víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 2,26), napíše později apoštol Jakub, který byl Janovým učedníkem. Nestačí „nikoho jsem neokradl, nezabil, odebírám zbožný časopis, chodím pravidelně do kostela…“, je nutno pohřbít starého člověka a obléci se v nového, spravedlivého,
k dobru Kristovy církve a světa. Náboženství je most spojující nebe se zemí, Boha s člověkem a hlavním pilířem tohoto mostu je modlitba a oběť.
Naše práce i oběti budou tím naším naplněním Božího milosrdenství, tak abychom se
sami stali jeho nástrojem jako opravdoví křesťané v duchu Kristova přikázání lásky k Bohu,
k bližnímu a tím i k sobě samému.
Boží milosrdenství i milosrdenství naše, lidské, je jedinou odpovědí, která by mohla
uzdravit zraněná srdce k přijetí pokoje a radosti.
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 6. prosince: Červená Voda 2.420, Jakubovice 669, Domov důchodců sv.
Zdislavy 74, Mlýnický Dvůr 180 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Setkání buněk se uskuteční v neděli 13. prosince v 15.00 hod. v kostele
v Červené Vodě.
v Adventní besídka dětí ze Základní školy v Bušíně pod vedením pana učitele Štycha 		
bude ve středu 16. prosince v 16.00 hod. v kostele v Jakubovicích.
v Ve čtvrtek 17. prosince v 7.40 se na faře setkají senioři z Červené Vody.
v Předvánoční zpověď s cizím zpovědníkem bude v pátek 18. prosince:
Jakubovice 15.30 – 15.50, Písařov 16.00 – 16.45, Červená Voda 17.00 – 18.00 hod.
v Mše svatá v Domově důchodců sv. Zdislavy bude mimořádně v pátek 18. prosince
ve 14.30 hod.
P. Radek Maláč

ADVENTNÍ KONCERTY
v Římskokatolická farnost Písařov zve srdečně všechny v neděli 20. prosince v 16 hod.
na ADVENTNÍ KONCERT v podání Scholy Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.
v Obec Jakubovice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jakubovice zve srdečně
všechny v neděli 20. prosince v 17.00 hod. na ADVENTNÍ KONCERT do jakubovického
kostela. Zazní díla W. A. Mozarta, C. Francka, Paula Simona, Jiřího Zmožka a dalších.
v Obec Červená Voda ve spolupráci s Římskokatolickou farností Červená Voda všechny
srdečně zve na tradiční ADVENTNÍ KONCERT Martina Hrocha a jeho hostů, tentokrát
v neděli 20. prosince v 18.00 hod. do červenovodského farního kostele. Zazní skladby J. S.
Bacha, C. Francka, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dalších.

lošticko

lošticko

lošticko

„Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není
světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí,
a to na cestu stačí.“
Papež František, advent 2013
V neděli 20. 12. (4. adventní neděle) budu při všech mších svatých udělovat svátost pomazaní nemocných.
P. Lubomír Konfederák CM
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI:
Moravičany ve čtvrtek 17. prosince od 16.00 hod., v 17.00 hod. mše svatá.
Zpovídá P. Petr Šimara
Loštice v pátek 18. prosince od 15.00 hod., v 17.00 hod. mše svatá.
Zpovídá P. Metoděj Hofman OT
Dne 3. prosince 2015 oslavila krásné 85. narozeniny
paní A. Richterová z Moravičan.
Přejeme jí hodně zdraví, ochranu Panny Marie a do dalších let vyprošujeme Boží požehnání.
Farníci z Moravičan, Doubravic a Mitrovic
Sbírka z minulé neděle: Moravičany 5.301 Kč; Loštice 2.962 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 6. prosince: Mohelnice 3.444; Úsov 1.039; Studená Loučka 567 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 V úterý 15. 12. ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a A. Vykydalová
Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1950

Dušičková pobožnost se konala opět ve filiálním kostele sv. Stanislava.
Pro přeložení pracovního volna svátku Všech Svatých ze středy na pondělí
utrpěl stěžejní bod dušičkových dnů. Je to jaksi proti „srsti“, oslaviti dušičky
přede dnem Všech Svatých, jak to mnozí z důvodu pracovního klidu činili
a už v pondělí zdobili pomníky a hroby.
Doba adventní byla dle obyčeje oslavena denními roráty o šesté hodině ráno. I zde mohla
být účast početnější, jak ze strany dospělých, tak ze strany školní mládeže.
Vánoce jsme oslavili půlnoční mší svatou a bohoslužbami dle nedělního pořádku. Obvyklé
silvestrovské požehnání bylo bez kázání, jak si toho nezájem věřících zasluhuje. Ostatně je lepší
v těchto pohnutých dobách raději mlčeti o současném dění, než se dostat tam „kam jíti nechceš“!
Celoroční pohyb obyvatelstva za rok 1950 vykazuje ve farnosti: 97 křtů, 29 svátostných manželství a 41 pohřbů. Obraz duchovní správy 1950 by byl neúplný, beze zmínky o tom, že tímto
rokem začala závaznost civilního sňatku i pro katolíky a tím i vedení státních matrik. Stávající
matriky zůstaly dosud na farních úřadech, jak dlouho toto gesto potrvá, ukáže jistě budoucnost.
Celkem možno říci, že uplynulé milostivé léto se pro nepřízeň poměrů ani v rámci farnosti nemohlo patřičně uplatniti. Není možno provésti nějaký program mimo řádnou duchovní péči.
Není, kdo by kázal, a nebylo by snad ani těch, kdož by na pobožnosti přišli! Tak zkouší Pán lid,
který se odklání k čirému „hmotářství“ (materialismu).
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

Mimořádná příležitost svaté zpovědi před Vánocemi bude: v pondělí v Hrabišíně od
16.00, v úterý v Brníčku od 16.00, ve středu v Leštině od 16.00, ve čtvrtek v Chromči od
16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 – zpovídá cizí zpovědník.
V úterý 22. 12. v Postřelmově od 16.00, ve středu 23. 12. v Lesnici od 16.00 hodin.
V neděli 20. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči. Minule byla sbírka na Charitu: Postřelmov 9.334 Kč, Chromeč 9.550 Kč, Lesnice 3.867 Kč,
Dlouhomilov 538 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V neděli 13. prosince 2015 oslaví 60. narozeniny
paní Božena Krmelová z Postřelmova.
K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, radost, pokoj, Boží požehnání
a ochranu a pomoc Panny Marie.
členové živého růžence z Postřelmova
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT. OÚ Leština, OÚ Lesnice a Charita Zábřeh
vás srdečně zvou na adventní koncert, který se uskuteční tuto neděli 13. prosince 2015 ve
14 hod. v kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. Výtěžek
koncertu bude věnován Charitě Zábřeh na podporu Domácí hospicové péče.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 6. prosince: Štíty 1.873; Cotkytle 860; Horní Studénky 1.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude ve Štítech tuto
neděli 13. prosince při mši svaté v 9.00 hod.
P. Josef Altman
ADVENTNÍ KONCERT V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Členové obecního zastupitelstva Horní Studénky Vás srdečně zvou na adventní koncert scholy Gaudium v sobotu
19. prosince v 16 hod., který se uskuteční v místním kostele sv. Linharta.
DOBROVOLNÁ SBÍRKA NA POMOC DĚTEM TRPÍCÍCH PODVÝŽIVOU probíhá
během adventu a vánočních svátků v kostele ve Štítech.
Darovaná částka bude odeslána na k tomu zřízený účet UNICEF.
PODĚKOVÁNÍ. Římskokatolická farnost Štíty děkuje Městu Štíty v čele s panem starostou Vogelem, zastupitelům a všem, kteří se podíleli na provedené opravě kostela v Herolticích, za významnou finanční pomoc a další práce během roku ve Štítech.
		
Za farnost P. Josef Altman a farníci

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 6. prosince: Lubník 1.670, Tatenice 990, Hoštejn 1.050, Kosov 500 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
PODĚKOVÁNÍ. V letošním roce bylo v Tatenici prodáno 110
ks vánočních hvězd. Na konto dětské hematologie a onkologie
do Olomouce jsme poslali 11.000 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem z Tatenice, Lubníka, Lanškrouna a okolí, kteří si hvězdu zakoupili i těm, kdo pomohli
při prodeji. Ať nás hřeje dobrý skutek a hvězda nám září.
Požehnané svátky přeje Ludmila Poláková
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře tuto neděli 13. prosince v 18 hod.
ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici v provedení Dechového orchestru při ZUŠ Zábřeh se uskuteční tuto neděli 13. prosince ve 14.00 hod.
Srdečně Vás zveme.
P. Jaroslav Přibyl
***
LOŠTICKÝ BETLÉM. 19. ročník loštického betléma
u řezbáře Jaroslava Beneše (Moravičanská 439, Loštice) byl zahájen 1. prosince. Výstava je doplněna o
díla místních výtvarníků. Výstava potrvá do 6. ledna
2016. Otevřeno denně od 14.00 do 18.00 hod., včetně svátků, sobot a nedělí. Součástí výstavy je nejmenší betlém v ČR v krabičce od zápalek. Dotazy na tel.
603 929 926.
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Sbírky z neděle 6. prosince: Zábřeh 10.680; Jedlí 2.100; Svébohov 1.900; Zvole 3.730;
Klášterec 1.410; Vyšehoří 720 Kč.
Dary: Zábřeh – na TV NOE 1.000, na Radio Proglas 1.000, na potřeby farnosti 6.000, na
kostel sv. Barbory 2.000 Kč. Jedlí – na opravy 1.000, ze sbírek v Drozdově 6.000 Kč. Svébohov – dar na kostel 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 11. listopadu byl předán osobní dar 2.000 Kč a 29. listopadu byla ze Zábřeha odeslána částka 3.500 Kč. Vše dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková

HNÍZDO ZVE:

* V úterý 15. prosince v 9.30 hod. bude o urologických problémech
dětí přednášet MUDr. Josef Marada
* V pátek 18. prosince v 16.30 hod. zveme děti i rodiče do budovy bývalé ZUŠ (Farní ul. 9) na příběh pro celou rodinu s názvem „Na cestě do
Betléma“ v podání divadélka „S RADOSTÍ“.
* V úterý 22. prosince v 9.30 hod. jste zváni na pořad „Předvánoční posezení, tradice a
zvyky vaší rodiny“.
Těšíme se na setkání s Vámi, Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz

PODHAJSKÁ 2016. Jak již bylo avizováno, cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. Vás zve po úspěšném
loňském pobytu znovu do termálních lázních Podhajská.
Pobyt se bude konat v termínu 19. 1. - 24. 1. 2016.
Cena 7 500 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi
a permanentní vstupenku na termální koupaliště.
Bonusem bude nabídka každodenní mše svaté sloužené P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem. Nabídneme také vhled do encykliky papeže Františka LAUDATO SI
a besedy nad aktuálními tématy v církvi. A pro odlehčení nabídne P. Milan Palkovič něco
ze své původní profese vinaře, pěstitele a zpracovatele vína, včetně ochutnávky. S blížícími se Vánocemi je možné věnovat svým blízkým pobyt v Podhajské jako dárek.
Zájemci se mohou přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297,
mobil 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
POZVÁNÍ NA ŽIVÝ BETLÉM V DROZDOVĚ. V sobotu 19. prosince vás zveme k obecnímu úřadu na otvírání živého betléma.
Program od 15.00 hodin – živá zvířátka, Ježíškova dílna, Pravé betlémské světlo, prodej
vánočního punče, bohaté občerstvení, zvonička splněných přání.
V 18.00 hodin uvidíte - Svatou rodinu v živém příběhu – vystoupení dětí z Drozdova.
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.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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