20. 12. 2015
Ročník XXII., číslo 51

4. 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,
1: Mich 5,1-4a
Ordinárium:Ebenovo č. 504

rozjasni svou tvář a budeme spaseni
2: Žid 10,5-10
příště latinské č. 509

„Požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého!
Jak jsem si zasloužila,
že matka mého Pána přišla ke mně?
Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav
v mých uších, dítě se živě a radostně
pohnulo v mém lůně!
Blahoslavená, která jsi uvěřila,
že se splní to,
co ti bylo řečeno od Pána!“

Lk 1,45
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Ev. Lk 1,39-45

PAPÍROVÝ BETLÉM MÁ MÁLO OVEČEK. Děti i dospělí je mohou
namalovat tuto neděli 20. 12. od 14 hodin na Vánočním jarmarku (Zábřeh, Masarykovo náměstí) u charitního stánku (vedle pódia) nebo je
vytvořit doma a přinést je s sebou. Betlém „ožije“ v 16 hodin promítáním koledy „Nad Betlémem“.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.
CELODENNÍ ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY bude v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze v pondělí 21. prosince:
Svátost smíření udělí: 7.30-9.00 P. František Eliáš; 9.00-11.00 P. Radek Maláč; 9.00-12.00;
P. Bohuslav Směšný; 12.00-12.30 P. Martin Rumíšek; 12.30-15.00 P. Jaroslav Přibyl; 14.0016.00 P. Vladimír Jahn; 16.00-19.00 P. Lubomír Konfederák; 17.00-19.00 P. Josef Altman.
RORÁTY V DĚKANSKÉM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE – PODĚKOVÁNÍ.
Adventní příprava, včetně rorátních bohoslužeb se blíží ke svému závěru. Zvláštní poděkování patří všem, kteří v adventu jakkoliv posloužili svým bližním, ať už v kostele péčí
o každodenní rozžíhání svíček, či službou u oltáře nebo na kůru.
Za pomoc při rorátních snídaních si zaslouží velké poděkování především organizátorky
paní Emílie Janů a Marie Rábelová, stejně jako všichni, kteří jim pomáhali anebo přispěli
finančně či domácím pečivem.
P. František Eliáš

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA ZÁBŘEŽSKU

Čtvrtek 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: večerní bohoslužba 22.30 hod.
KLÁŠTEREC: mše svatá v 17.00 hod.; ZVOLE: večerní mše svatá ve
20.30 hod.
Pátek 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli
Sobota 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě Zábřehu, kde
nebude večerní bohoslužba. Na interně v Zábřeze – blok A bude mše svatá ve 13.00 hod.
P. František Eliáš
Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před a po
mši svaté a 26. a 27. 12. od 13.00 do 18.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM VE VÁCLAVOVĚ. Ve středu 23. prosince jste
zváni od 17 hod. do BETLÉMU, který bude na nádvoří kulturního
domu ve Václavově.
MALETÍNSKÁ FARNOST.
Tuto neděli 20. 12. ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše,
v Hynčině 25. 12. o svátku Božího narození ve 14.30 hod. v kostele sv. Stanislava,
v Maletíně pak také „na Štěpána“ ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2015 bude možné získat na Zábřežských vánočních trzích již tuto neděli 20. prosince na náměstí u zámku ve skautském
tee - pee. Zde bude k dispozici od 9 do 17 hodin. Dále bude možné si Betlémské světlo odnést z kostela sv. Bartoloměje na Štědrý den od odpoledního otvírání jesliček, kdy je skauti přinesou do kostela. Víte – li o někom,
komu by plamínek Betlémského světla udělal radost a nemůže si pro něho sám dojít, napište, prosím, jeho jméno a adresu do středy 23. prosince SMSkou na číslo 605 104 446.
Těmto lidem skauti světlo donesou dopoledne na Štědrý den.
Josef Sitta

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY

 Tuto neděli 20. prosince od 15 hod. účinkuje v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh.
 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.
 Vánoční zpívání koled „na Barborce“ na Štěpána 26. 12.
2015 v 15.00 hod.
Tradičně, letos již po sedmé, Vás zveme na lidové zpívání koled „na Barborce“. Komponovaným pořadem, ve kterém uslyšíte naše nejmenší zpěváčky a scholu, Vás bude provázet
paní Pavla Houserková. Závěrečná část je vyhrazena krásným českým koledám, které si
zazpíváme společně, a proto si nezapomeňte vzít s sebou kancionál.
Od 14.30 si přijďte prohlédnout společně s Vašimi dětmi zrestaurovaný Betlém.
V pondělí 28. prosince v 15.30 hod. budeme slavit mši svatou v kapli Narození Panny
Marie v Nemili. Při ní vzpomeneme na nedávno zesnulého pana Františka Doležela.
Po mši svaté se společně vydáme do místní části Filipov, kde se pomodlíme u kříže,
který pan Doležel ještě stačil, než odešel na věčnost opravit.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM

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 neděli 27. prosince v 15.00 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme ve středu 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve
14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku
2016 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou
připravujeme na čtvrtek 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě
250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý dárek) 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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ZVON PRO KOSTEL SV. BARBORY BYL ODLIT V ZÁBŘEZE
Zvon sv. Františka pro filiální kostel sv. Barbory
byl odlit 17. 11. 2015 přímo v Zábřeze zvoníky
a jejich přáteli.
Výroba hliněné formy, které předcházela mnohaletá teoretická příprava, proběhla na jedné ze
zábřežských zahrad stejně tak, jako vlastní odlévání. Na výrobu nových zvonů pro kostel sv.
Barbory sháněli zábřežští zvoníci dlouhodobě
prostředky formou sběru železa a dalších druhotných surovin. Za to pak byl nakoupen zvonařský bronz. Nový zvon má dolní průměr
66 cm a vypočítanou hmotnost 220 kg. Zdobí jej latinský nápis „ Ó králi slávy, přijď v pokoji“ s datací, reliéf Krista na kříži, reliéf sv. Františka (kompozice Laudato si’) a znak města Zábřeha. Zvoníkům nešlo pouze o finanční úsporu díky vlastnímu odlití zvonu, ale
i o to získat pro kostel zvon s vazbou na místní komunitu a se zajímavým příběhem. Nyní
probíhají práce na cizelování, v plánu je zvon nechat požehnat a zavěsit na podzim roku
2016, což bude přesně 100 let od doby rekvizice jeho stejnojmenného předchůdce za první
světové války. Doplní tak památný zvon sv. Barbory z roku 1614. RNDr. František John

PROČ SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ?

Z katecheze papeže Františka při generální audienci 9. 12. 2015
Proč Svatý rok milosrdenství? Co je jeho smyslem?
Církev tento mimořádný moment potřebuje. Neříkám, že pro církev je dobrý. Říkám,
že církev tento mimořádný moment potřebuje. V naší době hlubokých změn je církev
povolána poskytnout svůj osobitý přínos tím, že zviditelní znamení přítomnosti a blízkosti Boží. A Svatý rok je příhodným časem pro nás všechny, abychom se rozjímáním
o božském milosrdenství, přesahujícím každé lidské omezení a ozařujícím temnotu hříchu, mohli stát přesvědčivějšími a účinnějšími svědky.
Pohlédnout k Bohu, milosrdnému Otci, a k bratřím, kteří potřebují milosrdenství,
znamená obrátit pozornost k podstatě evangelia, k Ježíši, k Milosrdenství, které se stalo
tělem a zpřístupňuje našim zrakům velké mystérium trojiční lásky Boha. Slavit Svatý rok
milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit
specifikum křesťanské víry, tedy Ježíše Krista, milosrdného Boha.
Tento Svatý rok je nám nabízen, abychom zakusili ve svém životě něžný a líbezný dotek
Božího odpuštění, Boží přítomnosti u nás a Boží blízkosti zvláště ve chvílích největší nouze.
Tento Svatý rok je zkrátka výsadním momentem církve, aby si osvojila volit výhradně
to, co se nejvíce líbí Bohu. A co je tím, co se Bohu líbí nejvíce? Odpouštět svým dětem, mít
s nimi slitování, aby také odpouštěli bratřím a zářili ve světě jako pochodně Božího milosrdenství. To je to, co se Bohu líbí nejvíce.
Drazí bratři a sestry, rád bych, aby v tomto Svatém roce každý z nás udělal zkušenost
s Božím milosrdenstvím, abychom byli svědky toho, co se Bohu líbí nejvíce. Je naivní myslet si, že to může změnit svět? Ano, lidsky řečeno je to bláznovství, ale „pošetilá Boží věc
je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé“ (1 Kor 1,25).
(Redakčně zkráceno, celý text naleznete na www.radiovaticana.cz, (papež, generální audience)
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TERMÁL PODHÁJSKA 2016. Jak je průběžně avizováno,
cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. Vás zve po úspěšném
loňském pobytu, znovu do termálních lázní Podhájska 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.
Protože se zúčastní i MUDr. A. Peková, lékařský dohled bude zajištěn (změření krevního
tlaku, konzultace apod.).
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. MgA.
Martina Pavlíková oživí společná setkání tématy ze své bohaté umělecké zkušenosti.
S blížícími se Vánocemi je možné věnovat svým blízkým pobyt v Podhájské 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
Pokojné Vánoce naplněné radostí z Kristovy blízkosti a do roku 2016
hojnost Božího požehnání přeje a za důvěru a přízeň všem poutníkům děkuje za kolektiv pracovníků AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu
a AWERTOUR spol. s r.o. v Bratislavě Lenka Hamplová

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 13. prosince: Mohelnice 3.897; Studená Loučka 180; Úsov 955 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Mohelnice 15.30, 22.00; Úsov 20.00; Vyšehorky 24.00 hod.
25. a 26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.
MOHELNICKÝ BETLÉM. V kapli sv. Anny kostela sv. Tomáše z Cantenbury je každoročně vystavován Mohelnický betlém. Jeho autorem je Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu. Betlém o ploše 6 x
7 metrů vyřezával v letech 1958–1988. Na jeho dílo
navázal i jeho syn František, který od roku 2003 vyřezává figurky, které jeho otec nestačil za svého života vytvořit.
Celá řada staveb v betlémě byla vyřezána podle skutečných předloh. Za zmínku stojí hrady Bouzov a Karlštejn, kostel a bývalá farní budova
v Mohelnici a vodní mlýn v Křižlicích. Chasník s pytlem mouky na zádech stojící před
tímto mlýnem je autoportrétem tvůrce mohelnických jesliček.
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.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 148, Písařov 508 + na biblické
dílo 330, Jakubovice 299 + na biblické dílo 275, Červená Voda 2.628 + biblické dílo 540 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. 12. Jakubovice 20.30, Písařov 22.00, Červená Voda 24.00 hod.
25. 12. Červená Voda 9.00 hod.
26. 12. Jakubovice 7.30, Červená Voda – Šanov 9.00, Písařov 10.30 hod.,
domov důchodců sv. Zdislavy 16.00 hod.
Všechny srdečně zveme na živý Betlém v provedení červenovodských skautů, a to v neděli 27. 12. v 16.00 hod. v kostele v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

ADVENTNÍ KONCERTY
v Římskokatolická farnost Písařov zve srdečně všechny v neděli 20. prosince v 16.00 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 kostela. Zazní skladby J. S.
Bacha, C. Francka, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dalších.

postřelmovsko

postřelmovsko

Mimořádná příležitost svaté zpovědi před Vánocemi bude v pondělí v Lesnici od 17.00,
v úterý v Postřelmově od 16.00 hodin.
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY:
24. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00 hod.
25. 12. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod.
26. 12. Dlouhomilov 15.30 hod.

P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 13. prosince: Lubník 1.690 + 1.000 dar, Tatenice 1.660, Hoštejn 1.300;
Kosov 850 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.
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.
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lošticko

lošticko

lošticko

V onom dítěti se totiž zjevuje Bůh-láska: Bůh přichází bezbranný, bezmocný, protože nás
nechce uchvátit takříkajíc z vnějšku, ale spíše má v úmyslu být ve svobodě člověkem přijat.
Bůh se stává bezbranným Dítětem, aby přemohl lidskou pýchu, násilí, žádost po majetku.
V Ježíši Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci, aby nás přemohl láskou a dovedl nás
k naší pravé identitě. Šťastné Vánoce vám všem! (Benedikt XVI.)
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH: 24. 12. Loštice 21.00; Moravičany 19.30 hod.
25. a 26. 12. Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.
Sbírka z minulé neděle: Moravičany 1.516 Kč; Loštice 2.291 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. prosince: Štíty 2.810; Cotkytle 720; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
V pondělí 21. prosince od 9.00 hod. bude ve štíteckém kostele vánoční úklid a výzdoba, na které zveme nejen ženy, ale i muže a děti.
Pastorační rada farnosti
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH: 24. prosince: Štíty 22.00; Horní Studénky 20.00 hod.
25. a 26. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
VÁNOČNÍ HRA A OTVÍRÁNÍ JESLIČEK. Spolek „Crhovská chasa“ uvede na Štědrý
den ve 13.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech Vánoční hru o narození
Ježíše Krista.
Po divadle ve 14.00 hod. zveme nejen rodiče s dětmi na otvírání Betléma – oživení jesliček
a zpívání koled. Děti si doma mohou vyrobit vánoční ozdobu a během programu ji pověsit na připravený stromeček vedle Betléma.
Děti se také mohou zúčastnit malé soutěže o ceny. Stačí, když namalují jesličky nebo betlém. Tři obrázky se budou během programu losovat, všechny obrázky pak ozdobí betlém.
Během celého programu bude kostel otevřen pro veřejnost.
SBÍRKA VÁNOČNÍ HVĚZDA - ROK OSMÝ. Letošní sbírka „Vánoční hvězda“, bude věnována na boj s dětskou podvýživou. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc dětem, které
právě nyní zápasí s největším nepřítelem současného světa – s podvýživou. Podle údajů
pracovníků UNICEF právě teď přibližně 17 milionů dětí v různých částech světa trpí akutní podvýživou, která bezprostředně ohrožuje jejich životy.
Průměrné měsíční výdaje za jídlo činí v České republice 2.600 Kč na osobu. Přitom jedno balení terapeutické výživy pro těžce podvyživené dítě stojí pouhých 11,60 Kč. Stačí jen
šest až osm týdnů, aby se podvyživené dítě zcela uzdravilo. Soucit a lítost jsou na místě,
to ale nestačí. Přispějte prosím na sbírku a pomozte těm nejmenším a nejzranitelnějším,
dětem.
Darovaná částka bude odeslána na účet UNICEF k tomu zřízený.
Sbírka bude probíhat během Adventu a vánočních svátků v kostele ve Štítech. Za vaše příspěvky jsou pro Vás připraveny malé dárečky.
Eva Pecháčková
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Sbírky z neděle 13. prosince: Zábřeh 9.840; Jedlí 2.300; Svébohov 1.900; Klášterec 1.240;
Zvole 2.930; Postřelmůvek 750; Pobučí 300 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 300, na likvidaci lepry 300 Kč; Zvole – na kostel 1.000 Kč.
		
P. František Eliáš
Dary na lepru: 16.12. byla z Rovenska zaslána na likvidaci lepry částka 2.000 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
Požehnané svátky vánoční a do nového roku 2016 hojnost Božího požehnání přeje Marie
Zíková. Tisíceré díky za vaše dary, kterými přispíváte na likvidaci lepry a tuberkulózy.
Milostiplné svátky Božího narození a do nového roku Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha Svatého s poděkování všem, kteří přispíváte na květinovou výzdobu
Lurdské kaple.
Věra Jašková a Marie Zíková
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ. Jménem spolku Sv. Barbora Zábřeh Vám děkujeme za Vaši
vstřícnost, štědrost a ochotu, se kterou jste nám pomáhali v uplynulých osmi létech zrealizovat naše společné dílo.
Přejeme Vám krásné Vánoce plné Boží milosti a v Novém roce hodně zdraví, a aby
slunce nad Vašimi hlavami nezapadlo po celý rok. Na shledanou se s Vámi „na Barborce“
těší		
Dr. Alois Frank, Jaroslav Jašek, Josef Klimek
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE v úterý
22. prosince v 9.30 hod. jste zváni na pořad Předvánoční posezení, tradice
a zvyky vaší rodiny.
Přejeme Vám radostné a požehnané vánoční svátky prozářené láskou
a pohodu a pokoj v srdci po celý rok 2016.
Vaše Hnízdo
PODĚKOVÁNÍ NA MÍROV. Děkujeme všem, kteří se podíleli na sobotním předvánočním setkání s odsouzenými ve věznici Mírov: Chválové kapele ze Zlína za vytvoření krásné atmosféry, Františku Klíčovi a Markétě Horákové za duchovní slovo a Tomáši Kobzovi
a Aleně Suchánkové za zorganizování akce.
Za Charitu Zábřeh Jana Skalická
RADIO PRO TRESTANCE! (Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou…Mt 25,36)
Pokud chcete a můžete udělat na Vánoce radost ve vězení, darujte přenosné rádio. Donést ho můžete na recepci Charity Zábřeh.
Tomáš Kobza
ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM OTCEM ARCIBISKUPEM JANEM GRAUBNEREM
Tříkráloví koledníci ze severních děkanátů arcidiecéze se sjedou v sobotu
2. ledna 2016 do Zábřeha, aby jim před začátkem jejich koledování otec arcibiskup Jan požehnal při mši svaté slavené v 10 hodin v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřehu. Setkání otce arcibiskupa s koledníky bude neformálně pokračovat
v Katolickém domě, kam všechny koledníky zároveň zveme k pohoštění. Součástí programu bude i koncert skupiny Vodníci a jejich přátel, ADDAMS Sisters, dozdobení
papírového betléma a občerstvení. Na pohoštění se můžete podílet tím, že přinesete vzorek
svého vánočního cukroví a předáte ho na recepci Charity (29. – 30. 12. od 7 do 14 hodin)
nebo jej přinesete 2. 1. ke kostelu přede mší svatou (od 9.30 hod).
Jana Skalická
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
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