23. 12. 2018
Ročník XXV. číslo 51
ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh
Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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 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
Žl 80

Bože, obnov nás,
rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
1: Mich 5,1-4a
2: Žid 10,5-10
Ev. Lk 1,39-45
Ordinárium: Břízovo 503
příště Ebenovo č. 504

„Požehnaná
tys mezi ženami
a požehnaný plod
života tvého!“

Lk 1,44

1

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
 Tuto neděli 23. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje koncertuje Dechový
orchestr Zábřeh pod taktovkou Lubomíra Vepřka.
 Koncertní provedení Rybovy mše vánoční si nenechte ujít 25. prosince o Slavnosti
Narození Páně. Koncert se koná od 16 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.
 Koledy si můžete poslechnout i společně zazpívat 26. prosince od 15.00 hod. v kostele
sv. Barbory.

BETLÉM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Rodiny s dětmi si už vybraly svůj čas k návštěvě betléma, zbylo však několik volných termínů, proto nabízíme možnost stráže u jesliček i všem ostatním farníkům.
Na stolečku u novin se můžete dopsat do seznamu a zajistit si půl nebo celou hodinku, při
které se můžete ztišit, být blízko narozenému Jezulátku, a umožnit tak návštěvu chrámu
i ostatním.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE

Pondělí 24. prosince – 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.
Opět jako loni, bude letošní sbírka z půlnoční poslána na BETLÉM NENAROZENÝCH.
Úterý 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli
Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě večerní bohoslužby. Na zábřežské interně, blok A bude slavena mše svatá ve 13.00 hod.
Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před a po mši svaté.
25. prosince po skončení Rybovy mše vánoční a 26. až 28. 12. od 13.00 do 18.00 hod.
31. 12.2018 bude mše svatá ve 14.30 a 1. 1. 2019 jako každou neděli.
VSTUP DO ROKU 2019 ZPŘÍJEMNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
Nový občanský rok v Zábřehu opět symbolicky zahájí slavnostní novoroční koncert konaný v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Milana Plodka se sólisty Stanislavem Bartoškem na trubku a sopranistkou Eliškou Hrochovou.
Na sváteční setkání při hudbě zve Město Zábřeh spolu se Zábřežskou kulturní a základní
uměleckou školou.
„Novoroční koncert v kostele sv. Barbory se stal příjemnou tradicí, která nabízí nejen velmi
hodnotný kulturní zážitek, ale také chvíle neformálního přátelského setkání při novoročním
přípitku před kostelem,“ uvedl starosta František John, pod jehož záštitou se koncert koná.
Vystoupení komorního orchestru začíná 1. 1. 2019 v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.
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KATOLICKÝ DŮM
 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. ve čtvrtek 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena
ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
 Tradiční Putování za betlémy plánované na pátek 28. prosince je již téměř obsazeno.
Přihlášky a informace u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
 Nejenom seniory zveme na neděli 30. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární šumperská skupina ALBATROS. Začátek ve 14.00
hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání
roku 2019 při Silvestrovské veselici, kterou připravujeme na pondělí
31. prosince. Hraje skupina MELODIK ROCK. 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
KURZY ALFA
Od úterý 15. ledna 2019 bude po 13 týdnů probíhat na Devítce nový ročník kurzu Alfa. Setkání budou začínat vždy v 18.30 hod.
Kurz je vhodný jak pro věřící, tak i pro ty, kteří informace o víře a vztah
k Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni!
Zároveň prosíme farníky, obzvlášť ty nemocné, o modlitbu za Boží požehnání pro kurz Alfa. Děkujeme!
Více informací na http://rkfzabreh.rps.cz.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087. Počet míst je
omezen kapacitou sálu.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Bohoslužby o Vánocích a na přelomu roku – oprava proti minulým FI:
24. 12. – Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00 hodin
25. 12. – Dlouhomilov 11.00, Lesnice 9.30, Postřelmov 9.30 hod. Chromeč 11.00
26. 12. – Sudkov 11.00, Postřelmov 9.30
31. 12. – Postřelmov 17.00, Lesnice 15.30 hod.
1. 1. 2019 – Postřelmov 9.30, Dlouhomilov 11.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
Radost z Kristova narození přeje a do nového roku žehná P. Vladimír Jahn
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PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2018
Drazí bratři a sestry, všem a každému zvlášť přeji a vyprošuji pravou vánoční radost z Boha, který nám dnes dává mimořádně zakusit svou blízkost, ukazuje svůj nesmírný zájem o nás, svou přízeň a lásku, která ho vede k přijetí lidství, aby nás mohl vykoupit.
Přichází mezi nás jako bezmocné dítě. Při pohledu do Betléma se
mi zdá, že dnes chce Bůh v našem vymírajícím národě probudit
novou lásku k dětem, ba touhu po nich a zapálit novou ochotu rodin žít pro další generace.
O Vánocích je středem naší pozornosti Dítě v jeslích, které až vyroste, založí Boží království a přinese naději všem, kdo ho přijmou jako Spasitele. Jeho království nebude
z tohoto světa a spásu nabídne především lidským duším, ale účast na vykoupení zakusí i celé lidstvo a celý vesmír, který dosud úpí v důsledku hříchu. Jestli na Boží lásku
odpovíme správně, se ukáže i v lidské rovině. Až dorostou děti s láskou počaté, nebudou všude chybět pracovníci, ale bude dost lékařů i kuchařů, vědců i řemeslníků. Jestli je dobře vychováme jako Ježíšovy přátele, bude mít budoucnost náš národ i církev.
Pohled do jesliček napovídá, že k naplnění života nestačí kariéra, úspěch, blahobyt
a pocit štěstí, ale i předávání života a služba lásky, která se nevyhýbá ani oběti. Děkuji všem, kteří dávají národu a církvi vychované děti a s vděčností myslím na předchozí generace, které i přes těžké překážky a mnohé oběti žily pro štěstí a výchovu dětí.
Milé děti, zvláštní vánoční radost přeji především Vám, nejen z dárků a lásky Vašich
rodičů, ale hlavně z Pána Ježíše, který Vám dnes nabízí mimořádné přátelství.
Kéž přítomnost Boží lásky naplní srdce všech, uzdraví vzájemné vztahy a promění rodiny tak, aby v jejich středu měl své místo Boží Syn podobně jako uprostřed Svaté rodiny nazaretské.
Pravou vánoční radost z narozeného Spasitele Vám přeje
a ze srdce žehná

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 16. prosince: Jakubovice 1.348; Písařov 955; Domov důchodců sv. Zdislavy 180; Červená Voda 1.611 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. Vitalij Molokov
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
24. prosince: Jakubovice 20.30; Písařov 22.00; Červená Voda 17.00 a 24.00 hod.
25. prosince: Červená Voda 10.00 hod.
26. prosince: Jakubovice 7.30; Písařov 8.40; Šanov 10.00 hod.
MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
Pondělí 31. prosince: Červená Voda 17.00; Písařov 16.00 hod.
Úterý 1. ledna: Červená Voda 10.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.40 hod
		
Požehnaný čas vánoční i nadcházející rok 2019 přeje P. Vitalij Molokov
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 16. prosince: Klášterec 2.200 + dar na potřeby farnosti 1.000; Jedlí na
opravy 2.400; Svébohov na opravy 10.700 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
ŽIVÝ BETLÉM VE VÁCLAVOVĚ. Divadlo Václav ve spolupráci s SDH Václavov vás tuto
neděli 23. prosince v 17.00 hod. zve do kulturního domu na živý betlém. Hraje a zpívá
Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.
MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍM ČASE A NA PŘELOMU ROKU
24. 12. 2018: Svébohov otvírání jesliček v 15.00 hod., půlnoční ve 22.00 hod.; Jedlí
20.00 hod.; Klášterec 18.00 hod.
25. 12. 2018: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.
26. 12. 2018: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí v 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.
Pondělí 31. 12. 2018: Svébohov 17.00 hod.
Úterý 1. 1. 2019: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí v 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.
KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ si můžete poslechnout v pátek
28. prosince od 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově v provedení
scholy Gaudium. Dobrovolné vstupné bude věnované na léčbu Sáry Korviny.

Přeji všem farníkům radost z Kristova narození a hojnost Božího požehnání
v roce 2019.
P. Wladyslaw Mach, SDS

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 16. prosince: Tatenice 1.320; Hoštejn 1.750; Kosov 450; Lubník 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ŽIVÝ BETLÉM V HOŠTEJNĚ. Stalo se již krásnou tradicí, že se na svátek sv. Štěpána
scházíme na Hradě (u salaše) a společně prožíváme atmosféru betlémské noci. Přijměte
srdečné pozvání a 26. 12. 2018 v 16.30 hod. na viděnou v Hoštejně.
		
Vše dobré přeje Luděk Diblík
V letošním roce jsme v Tatenici, Lubníku, Lanškrouně a okolí prodali 132 kusů Vánočních
hvězd a na konto Šance jsme do Olomouce poslali 13.200 Kč.
Všem upřímné Pán Bůh zaplať a hodně radostné Vánoce.
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA PŘELOMU ROKU
pondělí 24. prosince:
Tatenice 23.30; Hoštejn 22.00; Lubník 20.30 hod.
Kosov 18.00 hod. – k setkání u jesliček zve kosovská mládež
úterý 25. prosince: Tatenice 10.30; Hoštejn 9.15; Lubník 7.45 hod.
středa 26. prosince:
Tatenice 8.45; Hoštejn 10.00; Lubník 7.45 hod
pondělí 31. prosince: Tatenice 16.30 hod.
úterý 1. ledna: Lubník 7.45; Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30 hod.
Ať Vás v příštím roce Bůh posiluje v každém dni. P. Jaroslav Přibyl
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 16. prosince: Štíty 3.190; Horní Studénky 4.460; Cotkytle 3.438 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA PŘELOMU ROKU
Pondělí 24. prosince: Štíty otvírání jesliček 13.30, půlnoční mše svatá 21.00;
Horní Studénky 19.00 hod.; Cotkytle 15.00 otvírání jesliček
Úterý 25. prosince: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.
Středa 26. prosince: Štíty 9.00, Horní Studénky 7.30, Cotkytle 11.00 hod.
Neděle 30. prosince: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.
Pondělí 31. prosince: Štíty 17.00 hod.
Úterý 1. ledna 2019: Štíty 9.00, Horní Studénky 7.30, Cotkytle 11.00 hod.
Děkujeme farníkům a dárcům, kteří přispívali v tomto roce finančními dary na opravy a
podíleli se na veškeré pomoci ve farnosti, děkujeme varhaníkům a scholám a sboru Gaudium za doprovod liturgie, děkujeme řemeslníkům za práci při opravách, děkujeme zastupitelům města a obcí za spolupráci při slavnostech a koncertech. Všem přejeme požehnané vánoční svátky, Boží pomoc a ochranu v roce 2019. P. Jacek Brończyk a pastorační rady

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 16. prosince: Loštice 3.500; Moravičany 2.218 Kč.
O Slavnosti Narození Páně 25. prosince je sbírka na naši Misijní společnost sv. Vincence.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
ŽIVÝ BETLÉM. Udělejte si čas a přijďte v úterý 25. prosince o Slavnosti Narození Páně
v 15 hodin na živý betlém, který ztvární děti z náboženství na farním dvoře v Lošticích.
Přineste si i kancionály, společně si zazpíváme vánoční koledy.
MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍM ČASE A NA PŘELOMU ROKU
Pondělí 24. prosince: Loštice 21.00; Moravičany 20.00 hod.
Úterý 25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.
Středa 26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.
Pondělí 31. 12. 2018: Loštice 17.00, Moravičany 17.00 hod.
Úterý 1. 1. 2019: Loštice 9.30, Moravičany 8.00 hod.
V neděli 30. prosince nám na mši svaté v kostele sv. Prokopa v Lošticích zahrají The
Adams family z Moravičan, kteří nás po skončení mše pozvou na HUDEBNÍ ZASTAVENÍ U BETLÉMA.
Od nového roku budou nedělní mše svaté v Bílé Lhotě začínat
v 11.00 hod.
Všem přejeme hodně Božího požehnání, věrnost v plnění našich
povinností, lásku k našim bližním i k Bohu a ochotu odpouštět
i v roce 2019.
P. Kristián, P. Ján, P. František
6

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. a 16. prosince:
Mohelnice 4.056 a 4.004; Úsov 1.030 a 851; Studená Loučka 830 a 375 Kč.
MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍM ČASE
Pondělí 24. prosince: Mohelnice 15.30 a 22.00; Úsov 20.00 hod.
Úterý 25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; St. Loučka 11.15 hod.
Středa 26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; St. Loučka 11.15 hod.
Od ledna bude v Mohelnici Kurz efektivního rodičovství. Poskytuje rodičům podporu a
pomoc při zvládání výchovných postupů a praktický nácvik nejčastějších problémových
situací při výchově dětí. Osm setkání s lektorkou Marcelou Kořenkovou. Přihlašovat se
můžete telefonicky, nebo na mailu uvedeném na vývěsce.
Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem
2019.
P. Petr Souček

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z minulé neděle vynesla ve Zvoli 4.750 Kč.
Všem dárcům ať odmění Bůh, náš Pán.

P. František Eliáš

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
V pondělí 24. prosince: dopolední mše svatá v 7.00, otvírání jesliček v 15.30, večerní mše
svatá ve 21.00 hod.
Vlachov – otvírání jesliček ve 14.00 hod.
25. a 26. prosince – Slavnost Narození Páně a svátek sv. Štěpána 10.15 hod.
31. prosince 14.30; 1. ledna 2019 10.15 hod.
ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, Církvi, duchovních tématech a
smyslu života, případně o křtu, Vás zvu na setkávání nad těmito tématy na faru ve Zvoli. 		
		
P. František Eliáš tel. 731 626 500
OBNOVA MANŽELSKÉHO SLIBU. Na svátek Svaté rodiny, který letos vychází na neděli
30. 12. 2018, si manželé mohou obnovit svůj manželský slib. Pro lepší přípravu nabízíme
manželům patnáctidenní přípravu – CESTA MANŽELŮ, kterou jsme začali 16. prosince
a skončíme právě na svátek Svaté rodiny 30. 12. 2018. Přípravu k obnově manželského slibu si můžete stáhnout a poté doma vytisknout. Ke stažení na farních stránkách:
www.farnostzvole.cz/novena-pro-manzele/
Pokud nemáte tuto možnost, kontaktujte prosím Veroniku Papouškovou (email: VaclavkovaPapouskova@seznam.cz, tel.: 737 311 730), která pro Vás novénu zajistí.
		
Přejeme požehnaný adventní čas.
MALETÍN
Mše svaté v období Vánoc budou slaveny 25. 12. a 1. 1. 2019 ve 14.30 hod.
Přeji požehnaný vánoční čas a rád ze srdce žehnám.
P. František Eliáš
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Sbírka z neděle 16. prosince byla v Zábřeze 13.651 Kč.
DARY ZÁBŘEH: Na Sýrii 3.500; na TV NOE 500; na Radio Proglas 500; na potřeby farnosti 100; na Haiti 200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SETKÁNÍ S LIDMI BEZ DOMOVA
Je již tradicí, že na zábřežské Charitě v období vánočních svátků myslíme také na ty nejchudší.
V předstihu se tak ve čtvrtek 13. 12. konala
vánoční besídka, spojená s pohoštěním u bohatě prostřené štědrovečerní tabule.
Zúčastnilo se jí celkem 17 lidí, mužů a žen
bez přístřeší, z nocležny a okolních ubytoven.
Takřka všichni tito lidé se také – dle svých
možností a schopností – v průběhu roku zapojují do prací na Charitě, nejčastěji v rámci
veřejné služby. Spolu se zaměstnanci si zazpívali koledy, četly se úryvky z Bible, součástí
modliteb byly prosby i poděkování za uplynulý rok.
Pod vlastnoručně nazdobeným stromečkem
z charitního lesa nechyběla ani vánoční nadílka v podobě balíčků plných potravin.
Moc si vážíme, že si na nás ve svém nabytém čase našel čas i otec děkan Radek, který nás
povzbudil moudrým slovem, obdaroval požehnáním a péefkem k novému roku.
Naše vděčnost patří mohelnickým farníkům, kteří nám sbírkou mezi sebou připravili
k tomuto setkání 44 kg potravin. Nechybělo ani čerstvé a voňavé vánoční cukroví.
Farníci ze sousedního šumperského děkanátu nám zase věnovali finance na nákup zbytku
ingrediencí, nebo ochotně sami navařili rybí polévku a osmažili filety.
Všem, kteří se zapojili do přípravy této sváteční chvilky pro nejpotřebnější z nás, patří velký a upřímný dík, Pán odplať jejich (nebo pokud jste čtenáři FI Vaši) laskavost a dobrotu!
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z BRNA
V přímém přenosu na televizním programu ČT 1 můžete v neděli
6. ledna 2019 v 18.00 hodin sledovat Tříkrálový koncert Charity ČR
z Městského divadla v Brně.
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