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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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 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
Žl 146

Pane, přijď, a zachraň nás!

1: Iz 35,1-6a.10

2: Jak 5,7-10

Ev. Mt 11,2-11

Ordinárium Olejníkovo 502, příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Mt 11,2-11

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí,
chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť
vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To
je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil
cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je
větší než on.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 17. prosince je výročním dnem narození papeže Františka (1936).
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019
Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev
před ně klade.

TUTO NEDĚLI ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY

Začátek v 16.00 – účinkuje sopranistka Ivana Pavlů.
O třetí adventní neděli, 15. prosince, kdy adventní období získává slavnostnější ráz, zve cyklus Bravo na koncert do kostela
sv. Barbory. Vystoupí na něm sopranistka Ivana Pavlů, sólistka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, která také
hostuje v Národním divadle v Praze, kde se představila například v Mozartově opeře Kouzelná flétna. Zpěvačka disponující
znělým a sytým sopránem, která je laureátkou řady mezinárodních soutěží, vystoupí za klavírního doprovodu Jiřího Hrubého. Na programu skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka a dalších autorů.
Vstupné na koncert činí v předprodeji 100 Kč, držitelé karty Bravo zaplatí o 30 korun
méně. Na místě vstupenka podraží o 30 korun, děti mají opět vstup zdarma.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM připravilo na tuto neděli
15. 12. vánoční pohádku s koledami
„POJĎME VŠICHNI ZA HVĚZDOU“.
Představení se uskuteční v 10.00 hod. na Devítce (Farní ul. 9, Zábřeh). U této příležitosti vyhlašujeme soutěž o NEJLEPŠÍ VANILKOVÝ ROHLÍČEK. Rohlíčky přineste s sebou, vyhodnotíme a společně sníme.
VÁNOČNÍ HVĚZDY. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o první neděli adventní prodáno 208 (loni 176) kusů
vánočních hvězd a na konto dětské onkologie posláno 21.070
(loni 18.400) Kč. Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a
přeji všem, aby je vánoční hvězda provázela celými vánočními
svátky.
Jana Nýdecká
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCI V PONDĚLÍ 16. 12. A VE STŘEDU 18. 12.
Rozpis najdete ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje nebo v minulém čísle Farních informací.
VELKÝ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
BUDE V ÚTERÝ 17. PROSINCE OD 17.00 HOD.
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Koncerty
Příští neděli 22. 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.
NOVOROČNÍ KONCERT bude v kostele sv. Barbory 1. ledna v 16.00 hod. Tradiční
novoroční koncert klasické hudby v podání Zábřežského komorního orchestru pod vedením Milana Plodka se sólisty Stanislavem Bartoškem starším a mladším na trubku a
sopranistkou Hanou Suchou.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT se uskuteční v kostele sv. Barbory 5. ledna 2020.
Pod vedením Ivana Zely účinkuje CLASSIC BAND z Bludova. Začátek v 15.00 hod.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA ZÁBŘEŽSKU

Úterý 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
Středa 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako
v neděli

Čtvrtek 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.
a 26. až 28. 12. od 13.00 do 18.00 hod.
RODINA U BETLÉMA. Stejně jako loni nabízíme
zejména rodinám s dětmi k Vánocům dárek navíc.
Během vánočních svátků budete mít možnost rodinné stráže u betléma. Na tuto „audienci“ můžete pozvat
i své přátele. Děti budou mít dost času užít si jesliček a třeba i zazpívat koledy. Můžete s Pánem Ježíšem
v jesličkách strávit půl, případně i celou hodinu. Navíc, budete-li držet stráž, mohou k jesličkám i další
návštěvníci kostela. Pokud budete chtít být blízko Božímu tajemství a chvíli pečovat o otevřený chrám, můžete se zapsat do tabulky, která od této neděle 15. 12.
bude v kostele na stolku u novin.
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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. v pátek 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke
vstupu.
 V sobotu 28. prosince vás zveme na tradiční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. Prohlédneme si jesličky v několika domech ve „městě betlémů“ - Třešti na Vysočině a při zpáteční
cestě se zastavíme ve známém Santiniho kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u
Žďáru n/S. Odjezd v 6 hodin ze zastávky u polikliniky. Přihlášky a informace u paní Aleny
Hedrichové, tel. 732 552 732.
 Nejenom seniory zveme v neděli 29. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití
závěrečných chvil letošního kalendářního roku se skupinou MELODIK ROCK a ke společnému přivítání roku 2020 při SILVESTROVSKÉ VESELICI, kterou připravujeme na úterý 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
***
KURZY ALFA. Od úterý 14. ledna 2020 až do příštích Velikonoc bude na
Devítce probíhat nový ročník kurzu Alfa. Kurz je určen věřícím, kteří hledají povzbuzení ve víře, i těm, kteří informace o víře a Bohu teprve hledají. Jste
srdečně zváni!
Více informací na plakátech a na http://rkfzabreh.rps.cz/.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087.
Děkujeme všem, kdo Alfu podporují modlitbou.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
***
VINCENTINSKÉ LIDOVÉ MISIE budou v Zábřeze příští rok v čase 20. až 29. března.
Máme, zvláště pro děti, nápad, jak se zapojit do přípravy už dnes. Zkuste nakreslit logo
k misiím, vaší kreativitě se meze nekladou… Logo můžete poslat na naši mailovu adresu:
rkfzab@rps.cz , nebo přinést na faru.
redakce
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DOPIS otce Bohumíra Vitáska k TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2020
Milí koledníci, kluci a holky,
nikomu z Vás nemusím připomínat,
že letos oslavujeme 30 let svobody
od komunistické totality. Sledujete o
tom pořady v televizi, slyšíte z rádia,
vyprávějí Vám o tom rodiče i dědeček
s babičkou.
Napadlo Vás, že tehdy, v Československé socialistické republice, Tříkrálová sbírka vůbec nebyla možná?
Charita nemohla působit, protože je součástí Římskokatolické církve, která byla nejvíce utiskována.
Z dřívější rozsáhlé činnosti Charity bylo povoleno jen několik prodejen s pár knihami, obrázky svatých a růženci. Ještě fungovaly Domovy pro řeholnice –
důchodkyně. V každém z nich však byl (proti)církevní tajemník, který všechny hlídal.
Vzpomínám si, že když jsem byl ve Vašem věku, museli jsme při různých výročích, jako
byla VŘSR, osvobození od nacistické okupace aj. do průvodů. Ty procházely městy a vesnicemi a musel se jich účastnit každý, kdo mohl chodit. Museli jsme vykřikovat pokroková
hesla, např.: „ať žije KSČ“ (Komunistická strana Československa), „ať žije Sovětský svaz“.
Ať žije soudruh Lenin, ať žije soudruh Husák…. Ozývalo se také rytmické volání: „ten,
kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku“. Všichni, i dospělí, museli být v průvodu, aby
nadšeně oslavovali výdobytky socializmu. Kdo v průvodu nebyl, měl problém.
I my, děti, jsme musely, i když jsme nechtěly, a nebylo to k ničemu.
Vy koledovat můžete a chcete a pomáháte tak lidem v nouzi.
Sametová revoluce se uskutečnila krátce po svatořečení Anežky České. Naplnilo se tak
proroctví: „Když bude Anežka Česká svatořečena, bude v naší zemi lépe“.
Vy starší, zapátrejte v paměti, ve kterém století žili naši králové Přemysl Otakar I., Václav
I., Přemysl Otakar II., král železný a zlatý. Sv. Anežka byla dcera Přemysla Otakara I., sestra Václava I. a teta Přemysla Otakara II. Zapátrejte i jinde a pokuste se o ní dozvědět něco
víc. Má s Charitou mnoho společného.
Každému z Vás žehná a na setkání na Vašem žehnání 28. 12. v 10.00 v Hranicích se těší 		
		
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
***
EUCHARISTICKÁ HODINA
Pokud jste členy společenství Eucharistická hodina (seznam členů je ve vývěsce), můžete si
v neděli v sakristii nebo přes týden na faře vyzvednout malý vánoční dárek – knížečku „Eucharistická hodina se svatou Faustýnou“.
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KROK PRO KEŇU

Z deníku misionářky Markéty Peichlové
13. září. Často si tu připadám jako
v jiném světě... Na první pohled jen
malé změny, ale fakt je, že se tu žije jinak... Všechno je tu očima Evropana
tak nějak nakřivo... div, že to nespadne... a přitom jim to všechno funguje... Naopak obdivuji jejich vděčnost
za přítomný okamžik, jejich vřelost a
opravdovost při setkávání, jejich lásku k vlasti, jejich životní hodnoty
(„Meeting is too important!“), hluboké prožívání modlitby už od raného
věku... Miluji Keňu, tady lidé umí žít!!!
Ale mé místo je doma v České republice, vrátím se jiná, ale patřím domů...
2. října. „This is Africa!“ I když
jsem prošla roční přípravou misijních
dobrovolníků, je stále na co si zvykat a
některé věci jen těžko překousnu... Keňané jsou skvělí, usměvaví, vždy zdvořilí a milí. Ale také neumí řešit problémy – dělají, že problém neexistuje. Ctí
nade všechno autoritu nadřízených a
neřeknou ani půl slova proti ní, politují vás, ale nezastanou se vás. Vše se
může změnit ve zlomku vteřiny a vy
se o tom dozvíte jen náhodou. Neřeknou vám sami od sebe nic, i když se
vás to přímo týká. Když řeknou „tomorrow“ – znamená to zítra nebo jakýkoliv den po zítřku, vlastně celou budoucnost. Zítřek tu neexistuje a není potřeba se jím zabývat, ani minulost není důležitá, je jen dnešek.
Těžko popsat všechno nesmyslné, překroucené, pokřivené, na co tu narazíte. Hlava Evropana nechápe, ale jim to tu nějak funguje. Keňa - místo, kde jsem neskutečně šťastná, ale
také všemožně a neustále zkoušená...
11. listopadu.
„Evening class“. Zprvu noční můra, nakonec má velká láska. Součástí mé práce je vedle
školky a doučování evening class, kterou mám každý večer, kromě pátku a soboty v době
18.00 – 19.30 hod. Jsou to tři třídy zároveň, 1. až 3. ročník. Celkem 29 dětí, všichni to jsou
kluci ze slumu… Začátky byly těžké. Byla jsem na ně sama. Měla jsem za úkol věnovat se
těm, kteří potřebují pomoci s úkoly a zároveň zaměstnat ty zbývající. Dávala jsem jim různé rozvíjející, didaktické hry. Poslední půlhodinu už kluci nemohli vydržet s pozorností,
tak jsem jim někdy za odměnu pouštěla pohádku.
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Evening class probíhala v knihovně, kde byl jen jeden stůl (to stačilo jen na úkoly, ostatní
plnili aktivity na zemi). Byla jsem se zeptat, jak to řešit, a dozvěděla jsem se, že nesmím klukům pouštět pohádku a že je nutné, aby žáci seděli každý na svém místě, nechodili po třídě.
Nesmí vůbec mluvit, jen tiše studovat. Skupinová práce byla zakázána, didaktické hry taky –
je to hlučné. Byla jsem naštvaná, že se musím držet jejich striktního režimu a že mi to neřekli
dřív…. Afrika. Požádala jsem tedy ředitele o jinou místnost, aby měli všichni kde sedět, a po
nějaké době jsem ji dostala. První úspěch. Sedět celou hodinu a půl v lavici a tiše studovat by
nezvládlo ani dítě u nás, natož takto večer v Africe. A kluci ze slumu, kteří nemají z domu žádná zavedená pravidla a řád, to už vůbec nezvládali. Dohlížet, aby pracovali a nechodili z místa a nemluvili, bylo fakt těžké. Když to tak nebylo, byl to můj průšvih. Ve chvíli zoufalství jsem
přemýšlela, jestli opravdu není jedinou cestou rákoska, která je alfou a omegou keňského
školství… S tělesnými tresty nesouhlasím a nechtěla jsem k nim sklouznout, na druhou stranu jsem poznala, že v Keni žena nemá žádnou autoritu, zvlášť muzungu (běloška), obzvlášť u
kluků ze slumu… V Keni totiž platí jen autorita strachu. Ve škole jsou „normální“ tělesné tresty
– rákoskou přes klouby prstů. Nesmí přitom ani hlesnout, jinak jsou znovu biti. Drsná Keňa.
V té době přišla Nelča. To mi hodně pomohlo. Měla mít se mnou evening class. Už jsme na
to byly dvě. Když už jsem cítila zoufalství, podpořila mě a řekla, že rákosku určitě používat
nebudeme.
Bylo to těžký, zvlášť když kluci nebyli zvyklí se takto učit s předešlými dobrovolníky, ale
zjistily jsme, že to nějak jde. Zavedly jsme nový režim. Zadávaly jsme každé třídě „reading
aktivity“ a „counting aktivity“, sehnaly jsme jim knížky na čtení a pomáhaly s úkoly. Za splněné aktivity dostávali kluci body a za určitý počet bodů si mohli vybrat odměnu – tužku nebo
gumu (něco, co ve škole potřebují, ale často nemají a musí počkat, až jim to někdo půjčí).
Je docela vtipné, že veškeré pomůcky k učení (papíry, tužky, gumy, strouhátka, pastelky
atp.) jsme jim musely koupit a nosit do hodin. Když už něco svého mají, je to zamčené v
jiné třídě. S tím, že jsou děti v Africe vděčné za všechno a rády se učí, zkušenost úplně nemám. Pořád to jsou děti, jak říká Nelča. A naši kluci pocházející z nelehkých podmínek...
A tak člověk musí mít pochopení nad tím, že mu pořád lžou, často se perou a bijí, pomůcky ukradnou nebo úplně zničí. Pro představu – tužky, pastelky i gumy jsou okousané
a víc než polovina chybí, v knihách vytrhnuté stránky nebo vyryté kresby, vyrobený materiál zničený a občas vyhozený v koši, spotřeba papíru velká – kluci nejsou ochotni psát
na z jedné strany popsaný papír...
Získat autoritu ve třídě dá velkou práci. Jak jsem psala – muzungu ženy autoritu nemají, křik je projevem slabosti, stěžovat si rodičům nebo psát poznámky klukům z internátu nemá význam a bít je nechceme. Po nějaké době nám ředitel dal do
třídy hlídače – staršího studenta, který v případě zlobení odvede žáka za ředitelem,
kde je potrestán rákoskou. Nesouhlasíme s tím a o to víc se snažíme o klid ve třídě.
Je to dřina, ale postupně to jde. Kluci nás mají rádi, my je úplně milujeme a snažíme se,
jak to jen jde. A je to jiné. Kluci se snaží získat odměny a pracují víc, než na začátku. A z
odměn mají radost. Víc poslouchají a respektují pravidla. Ještě to není úplně ideální, ale
pracujeme na tom. Myslím, že na to, jak to vypadalo na začátku semestru, jsme všichni
udělali velký pokrok.
V čase adventním vzpomínáme s modlitbou na naši misionářku, přejeme požehnaný čas
vánoční a radost z narození Spasitele.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. prosince: Štíty 1.550 + dar na elektřinu 3.000 Kč; Cotkytle 840; Horní
Studénky 1.460 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 V úterý 17. 12. v 8.30 hod. bude v kostele provedena výzdoba vánočních stromků a
zároveň i předvánoční úklid kostela a fary. Obracíme se na ochotné muže a ženy, aby se
zúčastnili této akce v co největším počtu, aby proběhla v co nejkratším čase.
 V pátek 20. 12. v 16 hod. se sejdou na faře biřmovanci. Mše sv. bude v 18 hod.
 Zpovídání před vánočními svátky bude v kostele v pondělí 23. 12. od 15.30 hod. Zpovídá P. Vladimír Jahn.
HORNÍ STUDÉNKY:
 V sobotu 21. prosince bude v 7.30 hod. rorátní mše svaté.
Po jejím skončení jste zváni na snídani.
 ADVENTNÍ KONCERT bude v kostele sv. Linharta
v neděli 22. prosince v 17.00 hod. Účinkuje schola Gaudium
pod vedením Josefa Hrocha.
MŠE SVATÉ NA ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince:
v Horních Studénkách v 19 hod. a ve Štítech ve 21 hod.
P. Jacek Brończyk

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

BLAHOPŘÁNÍ
V pondělí 16. prosince 2019 oslaví 85. narozeniny
paní Ludmila Hajdíková z Postřelmova. K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie.
rodina
a členové živého růžence z Postřelmova
Možnost svaté zpovědi před Vánocemi bude:
v pondělí 16. 12. v Hrabišíně od 16.00, v úterý 17. 12. v Leštině od 16.00, ve čtvrtek 19. 12.
v Chromči od 15.30, v pátek 20. 12. v Postřelmově od 15.30, v pondělí 23. 12. v Postřelmově od 15.30 hodin - cizí zpovědník.
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH:
24. 12. – Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00 hodin
25. 12. – Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00; Lesnice 9.30, Postřelmov 9.30 hod.
26. 12. – Postřelmov 9.30; Sudkov 11.00 hod.
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VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ – pořádaný OÚ a KPH s podporou Nadace ČHF Praha.
Účinkují KONCERT PETROF PIANO TRIO a hosté.
V sobotu 14. 12. 2019 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ LEŠTINA.
Program: Schubert - Ave Maria, Massenet – Meditation, Beethoven – smyčcové trio + pásmo krásných českých a moravských vánočních koled
Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a studující mají vstup volný.
NOVOROČNÍ KONCERT – pořádá KPH a OÚ s ČHF Praha. Zahraje České smyčcové
duo L+ M Sedlákovi (housle a violoncello).
V sobotu 4. ledna 2020 v 16.00 hod. ve Svatováclavské kapli v Leštině, program z děl mistrů, světové poklady klasické hudby. Vstupné dobrovolné, mládež vstup volný.

LOŠTICKO

LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírky z neděle 8. prosince: Loštice 5.005 + dary na kostel 2.000; Moravičany 5.191 Kč;
Bílá Lhota 1.611 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
BLAHOPŘÁNÍ
Paní Jiřina Kunstfeldová z Moravičan slaví krásné životní jubileum 85 let. Boží požehnání a ochranu do dalších let přejí otcové Kristián, Ján a František s farníky.
RORÁTY V LOŠTICÍCH. V úterý 17. prosince v 6.30 hod. vás zveme na rorátní mši svatou do Loštic, po které nás v Prokopce čeká společná snídaně a děti i farní „kakavko“.
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ:
Moravičany čtvrtek 19. 12.
Loštice
pátek 20. 12.
Bílá Lhota neděle 22. 12.

16.00-17.00 zpovídá P. Petr Souček
15.00-16.50 zpovídá P. Metoděj Hofman
10.45-11.30 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY
 V Lošticích v úterý 17. prosince v 17.00 hod. účinkují žáci ZUŠ Loštice
 V Bílé Lhotě v úterý 17. prosince v 16.00 hod. žáci základní školy
a v sobotu 21. prosince v 16 hod. vystoupí Mužský pěvecký sbor sv. Huberta.
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
24. prosince:
Loštice 21.00; Moravičany 20.00; Bílá Lhota 16.00
25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Bílá Lhota
11.00; Palonín 11.00
26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Bílá Lhota
11.00; Pavlov 11.00
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY: Mohelnice z neděle 1. prosince 4.809 a z 8. prosince 5.543 Kč; Úsov z neděle 1.
prosince 991; Studená Loučka z neděle 1. prosince 904 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
MŠE SVATÉ 24. prosince: Mohelnice kostel sv. Stanislava 15.30, farní kostel sv. Tomáše
Becketa 22.00; Studená Loučka 20.00
Aktuální ohlášky a další informace najdete na www.farnostmohelnice.cz

P. Petr Souček

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 8. prosince: Klášterec 1.200; Svébohov 2.600; Jedlí 1.700+ dar na kostel
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
PASTORAČNÍ RADA farnosti Svébohov se sejde ve čtvrtek 19. prosince v 18.00 hod. (po
mši svaté).
MŠE SVATÉ 24. prosince: Svébohov 22.00; Jedlí 20.00; Klášterec 18.00 hod.
Srdečně jste zváni na VÁNOČNÍ KONCERT do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Svébohově. Koncert se koná dne 29. 12. 2019 v 15 hodin. Hraje Classic Band Bludov, zpívá Pavla Houserková. Můžete se zaposlouchat do skladeb např. Vánoční hvězda, Uspávání
Ježíška, Panis angelicus.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 8. prosince: Tatenice 1.010; Lubník 1.300; Hoštejn 1.800; Kosov 730 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 15. 12. v 18.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT. Do kostela sv. Jana Křtitele v Tatenici jste zváni na adventní
koncert Dechového orchestru ze Zábřeha tuto v neděli 15. prosince ve 14.30 hod.
MŠE SVATÉ 24. prosince: Lubník 20.30 hod.; Hoštejn 22.00 hod.; Tatenice 23.30 hod.
VÁNOČNÍ HVĚZDY. V letošním roce jsme v Tatenici, Lubníku,
Lanškrouně a okolí prodali 130 ks vánočních hvězd a přispěli tak
malým pacientům na hemato-onkologickém oddělení v Olomouci i jejich rodinám částkou 13.000 Kč, která byla odeslána na konto „Šance“.
Všem upřímné Pán Bůh zaplať a požehnaný advent
přeje Ludmila Poláková
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 8. prosince: Písařov 348; Jakubovice 562; Červená Voda 2.490; Domov
důchodců sv. Zdislavy 398 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov
MŠE SVATÉ 24. prosince: Jakubovice 20.30; Písařov 22.00; Červená Voda 24.00 hod.

FARNOST ZVOLE
Sbírka z neděle 8. prosince: 5.430 + dar 10.000 Kč na opravu kříže.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22. prosince bude mše svatá jako obvykle v 10.15 a v 16.00 hod. v kapli ve Vlachově přivítáme betlémské světlo.
Na ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince v 7.00 hod. ráno budou poslední roráty.
V 15.30 hod. pak otvírání jesliček (krátká bohoslužba pro děti) a poté noční štědrovečerní bohoslužba s chrámovým sborem v 21.00 hod.
NOVÍ ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, církvi, duchovních tématech a smyslu života, případně o křtu, zvu Vás všechny k setkávání nad těmito tématy
na faru ve Zvoli. Scházet se začneme v lednu 2020.
P. František Eliáš tel. 731 626 500
OPRAVA KAPLE V JESTŘEBÍ JE JIŽ TÉMĚŘ DOKONČENA
Na podzim jsme začali s novou fasádou, opravou rýn, střechy,
oplechováním soklu, nátěrem střechy, opravou a nátěrem nahnutého kříže v důsledku uhnilého středového trámu, který byl vyměněn. Poděkování patří všem, kteří se za tuto opravu modlili,
finančně podporovali a také šikovným pracovníkům firem, kteří
opravu prováděli. Všem ať Pán oplatí svým požehnáním.
V příštím roce bychom chtěli pořídit nový pohon pro zvon sv. Josefa (300 kg), který bude šetrnější ke statice věže. Ve výrobě jsou i
nové vchodové dveře. Již nyní máme příslib otce biskupa k požehnání naší opravené kaple.
PODHÁJSKA – účastníci relaxačně duchovního pobytu v lázních Podhájska již mohou
zaplatit pobyt. Částku 7.500 mohou odevzdat na faře v Zábřeze v pondělí, středu a čtvrtek do 15.00 hod. (paní Hana Lexmanová tel. 731 626 509) nebo ve Zvoli otci Františku
Eliášovi. Částku je možné poslat také složenkou na adresu Římskokatolická farnost Zábřeh, Hana Lexmanová, Farní 10, 789 01 Zábřeh, případně po domluvě (tel. 731 626 509)
i na účet.

FARNOST MALETÍN
V Maletíně bude vánoční mše svatá slavená 25. prosince ve 14.30 hod.
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Tuto neděli 15. prosince je v Zábřeze sbírka na DEVÍTKU
Sbírky z neděle 8. 12.: Zábřeh 14.625; Rovensko 500; Postřelmůvek 360 Kč.
DARY: na Radio Proglas 500; na potřeby farnosti 10.000; pro Mary’s Meals 1.400; na Haiti
300; na likvidaci lepry 300; na rorátní snídaně 500 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí P
án. P. Radek Maláč
DARY NA LIKVIDACI LEPRY. 10 prosince byla ze Zábřeha odeslána částka 5.800 Kč.
Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
PŘEDSTAVENÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CHARITOU ZÁBŘEH
OSOBNÍ ASISTENCE je služba určená lidem různého věku (od 5 let po
seniory) se zdravotním, mentálním či kombinovaným hendikepem. Cílem služby je umožnit lidem s těžkým zdravotním znevýhodněním zachování plnohodnotného způsobu života a začlenění do běžného života. Osobní asistentky pomáhají zvládnout činnosti, na které již uživatelé
sami nestačí. Nahrazují jejich nemocné ruce, nohy či smysly. Pomáhají s
běžnými úkony všedního dne, s péčí o sebe samého, hygienou, podáním
jídla, ale i s domácností. Umožňují kontakt s vrstevníky, doprovází do
práce, za kulturou, k lékařům, k vlaku či na bazén. Pomáhají zpestřit den četbou či drobnými domácími pracemi, čtou knihy, zpívají, hrají hry, modlí se... Vše dělají společně s klientem, tak jako by to dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA je určena lidem od 19 let v případě, kdy o ně pečuje blízká
osoba a ta si potřebuje odpočinout (relaxovat, odjet na dovolenou) nebo vyřídit své vlastní záležitosti (na částečný úvazek pracovat, zajít si k lékaři, na úřad, nákup,...). NAŠI PRACOVNÍCI MOHOU ZASTOUPIT PEČUJÍCÍ OSOBU NAPŘÍKLAD JEDEN CELÝ DEN
V TÝDNU, MĚSÍCI NEBO I PRAVIDELNĚ A OPAKOVANĚ a tak odlehčit rodinným
příslušníkům, aby nedošli do stavu osobního vyčerpání a zároveň nemuseli svého blízkého přeložit mimo domov. Mohou zajistit osobní hygienu, podání stravy, jít s klientem na
procházku, společně tvořit, číst, povídat si apod.
Obě služby si uživatel hradí z tzv. příspěvku na péči, jsou poskytovány přímo v jeho domácnosti nebo tam, kde právě potřebuje být, a to dle potřeby, až 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Letos jsme tímto způsobem v děkanátu posloužili už více než 60 seniorům, nemocným, lidem s postižením. Od ledna 2020 – díky podpoře Olomouckého kraje a sloučení s pečovatelskou službou do jednoho střediska – dochází k navýšení počtu pracovníků
těchto služeb. Po dlouhé době tak nyní aktuálně máme volnou kapacitu a můžeme přijímat nové klienty. V případě vašeho zájmu tedy prosím kontaktujete vedoucí služby paní
Ryšavou, tel. 736 509 449, 588 881 790.
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.
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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