22. 12. 2019
Ročník XXVI. číslo 51

ČTVRTÁ 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

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

Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

Žl 23,1-3a..3b-4.5.6
1: Iz 7,10-14
2: Řím 1,1-7
Ordinárium Břízovo 502, příště Ebenovo č. 503

Ev. Mt 1,18-24

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI Mt 1,18-24
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z
Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat
pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl:
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť
dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
on totiž spasí svůj lid od hříchů.“
To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna
počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“.
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal:
vzal svou ženu k sobě.
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ČAS RADOSTI VESELOSTI
Čas radosti veselosti světu nastal nyní neb Bůh věčný nekonečný narodil se z panny.
V městečku Betlémě v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě.
Co jsme všichni lidé hříšní radostně čekali, to andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. Z vánoční koledy
KONCERTY
Tuto 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.
KOLEDY U JESLIČEK V KOSTELE SV. BARBORY zazní ve čtvrtek 26. prosince v 15
hodin o svátku sv. Štěpána. Zazpívají děti pod vedením Mikuláše Kolčavy.
Po koncertě si nejznámější koledy můžete zazpívat spolu s nimi.
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 v 15 hodin.
Hraje Classic Band Bludov, zpívá Pavla Houserková. Můžete se zaposlouchat do skladeb
např. Vánoční hvězda, Uspávání Ježíška, Panis angelicus.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE
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 (7.00, 8.30, a 18.00)
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.
BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
Pátek 27. prosince – svátek sv. Jana,
mše svatá v 8.30 hod.
Sobota 28. prosince – svátek Mláďátek,
mše svatá 8.30 hod.
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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.
Přijměte pozvání na slavnostní bohoslužbu v
neděli 29. 12. 2019 v 8.30 v chrámu sv. Bartoloměje, kterou doprovodí Smíšený pěvecký sbor
Carmen a symfonický orchestr KMČ pod vedením Karola Ozorovského. Při bohoslužbě zazní
Valašská jitřní mše pastorální Jaroslava Křičky.
Jaroslav Křička, český hudební skladatel a profesor skladby na pražské konzervatoři, se narodil nedaleko Valašského Meziříčí v roce 1882.
Během svého života působil také jako dirigent, sbormistr a pedagog nejen v Česku, ale například i v Rusku, kde propagoval českou hudbu. V roce 1909 se vrátil do Prahy, kde v roce 1969
zemřel. Velice často se vracel na Moravu a do svého rodného kraje, kde miloval především
okolí vrchu Soláň u Rožnova pod Radhoštěm. Tamější lid a krajina jej inspirovali k napsání
Valašské jitřní mše pastorální.
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,
je v pátek 27. prosince v 15. hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12
druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
 Na 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 na 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 a společnému přivítání roku 2020 při Silvestrovské veselici se skupinou
MELODIK ROCK, 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
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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.
Zveme zároveň na mši svatou za Boží požehnání pro kurz Alfa, která
bude sloužena v pondělí 13. ledna v 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
Děkujeme všem, kdo Alfu podporují modlitbou!
		
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

Centrum pro rodinu olomouckého arcibiskupství nabízí časopis Rodinný život

Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku
výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách.
Je určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou rodinného života.
Časopis Rodinný život vychází pětkrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo na emailu rodina@ado.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo
časopisu i elektronicky. Můžete si jej také zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství. Podrobnější informace najdete na http://www.rodinnyzivot.eu
POVÍDÁNÍ O POUTI DO ŘÍMA. V sobotu 11. ledna v 9.00 hod. jste zváni na Devítku
k besedě s Jitkou Idesovou o letošní pouti do Říma, která byla při příležitosti 30. výročí od
svěcení sv. Anežky České.
***
Děkujeme všem dobrým lidem z Hnízda, kteří nám pomáhali svou prací i vybavením při
zařizování bytu.
Zuzana Šmídová a dcera Kateřina
***

FARNOST DUBICKO
Kruh přátel hudby a obec Dubicko Vás srdečně zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,

který se uskuteční v neděli 5. ledna 2020 ve 14.00 hod.
v Sokolovně Dubicko.
Účinkuje Zábřežský komorní orchestr pod vedením dirigenta Milana Plodka. Sólisté: Hana Suchá – soprán,
Stanislav Bartošek ml. – trubka, Stanislav Bartošek st. –
trubka, recitace – Julie Suchá.
Na programu: Pavel Josef Vejvanovský, František Václav
Míča, Edvard Grieg
Vstupné dobrovolné
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 15. prosince: Písařov 673; Jakubovice 650; Červená Voda 1.785; Domov
důchodců sv. Zdislavy 452 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Vitalij Molokov
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
24. prosince: Jakubovice 20.30; Písařov 22.00; Červená Voda 24.00 hod.
25. prosince: Červená Voda 10.00 hod.
26. prosince: Jakubovice 7.30; Písařov 8.40 hod.

FARNOST ZVOLE
Sbírka z neděle 15. prosince 4.460 + dar na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

TUTO 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 doprovázená chrámovým sborem v 21.00 hod.
OHLÉDNUTÍ
V úterý 17. prosince po celodenním úsilí byl ve Zvoli
na věži vztyčen nový kříž s pozlacenou bání, do které
byly vráceny dokumenty z roku 1864 a vloženy další
dva tubusy. Jeden za farnost Zvole a druhý za Obec
Zvole. V tubusu, který do báně nechala umístit farnost, jsou především materiály k 30. výročí svatořečení Anežky České a materiály spolku Zvolská čtyřka,
spojené s opravou farního domu (komunitního centra).
Tato chvíle je nejvhodnější pro poděkování hlavním
protagonistům obnovy Břetislavovi Zemene a Petru
Bartoňovi, a samozřejmě i všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu, či se podíleli finančně a určitě i modlitbou.
Ještě zbývá zaplatit fakturu za jeřáb, ale vše nasvědčuje tomu, že se vejdeme do původního rozpočtu.
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
MALETÍN
V Maletíně 25. prosince ve 14.30 hod. budeme slavit vánoční mši svatou a v neděli 29.
prosince o Svátku Svaté Rodiny se také sejdeme ve 14.30 hod.
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Adventní a vánoční doba, pokud nevíš, co máš dělat v adventu
a jak prožít radostně tyto dny přečti si to…
Rodinná katecheze anebo svědectví jedné maminky…
Kdysi – právě v adventu - jsem prožila zvláštní
věc. Mezi vykrajováním hvězdiček a vnější přípravou “pěkných svátků“ jsem si přečetla pozvánku k procházce po hřbitově v našem městě. Velmi mě to udivilo. Teď v prosinci? Před
Vánoci? V čase, kdy už se skoro stmívá? Nicméně jsem odložila zástěru a vydala se na tuto
tajemnou procházku. Byla to procházka odborná. Navštívili jsme nejrůznější hroby, často
s pohnutými a příkladnými osudy. Když se setmělo, rozžali jsme svíčky, které nám pomáhaly číst nápisy, motta, apod. Byla to silná atmosféra a moje nejhlubší příprava na Vánoce….
Ti všichni tam už očekávají své vzkříšení. Jejich poslání bylo uzavřeno. Existují mimo tento čas v Božím klidu, který nedovoluje člověku
stále říkat: „Nemám čas“ a honit se za svými představami, jak jej naplnit. Jejich hroby jsou místy pokoje a rozjímání. Bůh mi ještě
v tomto čase dává možnost naplňovat poslání, pro které mě stvořil. Dalo by se o tom hodně přemýšlet.
Od té doby u nás ubylo vnějších příprav a chaosu a pokoušíme se víc o nacházení cest
k sobě. Často slýcháme větu: „Dnes je všechno jenom o penězích.“ Napadlo mě, že je to jinak. Dnes je všechno jen o ČASE. Kdybychom žili v Božím čase, nebyl by čas vyměřován
jen penězi, přibylo by víc lásky a vzájemné všímavosti k radostem i potřebám v rodinách
i mimo ně. V modlitbách a svátostech bychom pili zadarmo živou vodu, která občerstvuje, uvádí na Boží cestu a věděli bychom, jak naplnit Boží čas, který nám je každou vteřinu
dne darován.
Večerní společné setkání rodiny s Kristem u adventního věnce:
Modlitba rodiny nám nabízí speciální rozměr, který nikde jinde nenajdeme. Každá rodina
je naprosto originální a stejně tak jedinečné je její volání k Bohu.
Většinou jsme schopni modlit se za církev, nemocné, trpící, apod., což je také velmi důležité. Ale zde se nám otevírá nekonečný a hluboký prostor pro intimnější modlitbu a hlubší
doteky v rodinných vztazích:
Každý může říct, co ho ten den potkalo, co ho těší, co mu dělá starosti. (Zdržíme se usměrňování, poznámek, apod.) Modlíme se za sebe navzájem. To je velmi důležité vědomí –
nejsem v tom sám. Rodina mi pomáhá modlitbou. Bůh mě provází a skrze Něj i moje rodina. Tato pravda je pro děti velmi silná. Přenáší se později do společenství mimo rodinu
a do jejich budoucích rodin.
Modlitbou rodiny také nastává vnitřnější spojení mezi jejími členy.
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Vánoční doba - Štědrý večer:
Každá rodina má svoje specifika, jak oslavit Kristovo narození. Asi se neubráníme tomu, aby
u našich dětí, přes naše snahy,
nebyla na prvním místě radost
z dárků. Častokrát pospíchají
s večeří, jen aby se už dočkaly
překvapení. Otevíráme dveře od
tajemného pokoje, snad se i pomodlíme, ale potom rychle rozbalujeme dárky. Když byl objeven i poslední, nastává mnohdy
podivný čas únavy, ba někdy se
vkrádá i nuda, která se rychle zaplaší televizí. Vždyť zrovna dnes jsou tam tak pěkné pořady!
Ale třeba letošní Vánoce mohou být trochu jiné. Na vyzdobený stůl můžeme položit sošku
Svaté rodiny nebo malý papírový Betlém. Nechybí zde ani Bible. Společný večer zahajuje
otec (popř. matka). Shromáždí rodinu kolem stolu a rozsvítí třeba za oknem svíčku. Do
našeho domova přichází světlo narozeného Ježíše.
Otec zahajuje setkání modlitbou a čtením úryvku z Písma. (Lk. 2,1 – Lk. 2,20) Děti vidí,
že Bible v naší rodině má výsostné postavení. Rodina se potom přidává svými krátkými
modlitbami.
Celá večeře se může odehrávat při svíčkách, které podtrhují zvláštnost tohoto dne.
Po večeři můžeme ještě oživit staročeské zvyky – rozkrajování jablíček nebo pouštění lodiček ve vodě v misce s malými svíčkami v ořechových skořápkách. Mělo by jít o pěkné
chvíle strávené spolu, ne o věštbu, předpovídání budoucnosti, apod. U jablíček – obdiv jádřince ve tvaru hvězdy. I pro tebe vyšla hvězda. Pouštění lodiček může znázorňovat naši
plavbu do Betléma. Malé svíčky ve skořápkách zapálíme od hlavní svíce. Můžeme potom
sledovat, jakou máme cestu, různě ji komentovat, apod. Když jsme dopluli do Betléma,
ptáme se různých lidí, kde se narodil Ježíš. To můžeme znázornit různými lístečky rozmístěnými po místnosti. Děti je hledají. Ale lístky jsou prázdné, protože lidé nevědí. Na
jednom místě je ukrytý zvoneček, který nosí ovečky pastýřů. Tady jsme se konečně doptali. Pastýři rychle vstávají, zazvoníme na zvoneček a pospícháme k Betlému. V žádné rodině by neměl Betlém chybět. Může být velmi prostý, papírový, ale mělo by být zřejmé, že je
něco víc než stromeček.
Nejdříve se pokloníme Svaté rodině. Můžeme v modlitbě vzpomenout na všechny, kteří
s námi nejsou. Také zazpíváme koledu „Narodil se Kristus Pán“. Narozený Ježíš nás obdaroval, už se těšíme, jaké to budou dárky. V mnohých rodinách se osvědčilo, rozbalovat
dárky postupně, třeba od nejmladšího. Ukázat svůj dárek, druzí se s ním podělí o radost,
potom si rozbalí další.
Určitě se tento večer obejdeme bez televize. Záleží na nás, jakou máme fantazii a také, jak
umíme slavit. Když na televizi tento večer děti nenavykneme, ani jim to nepřijde.
Požehnané Vánoce vám i vašim blízkým přejí otcové Radek a Krzysztof
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Milí zábřežští farníci,
srdečně vás zdravím
z deštivé Keni. Počasí mi tady
Vánoce opravdu moc nepřipomíná, je chladněji (spíš na
mikinu než na tričko) a hodně často prší. Deštník mi rozbily děti a nový jsem si ještě nekoupila, ale zatím jsem
to zvládla bez něj. Někdy
prší tak moc, že nemůžu večer ani usnout, nebo mě ten
hluk vzbudí ze spánku. Musela jsem si koupit teplou mikinu a deku, na takové počasí
jsem nebyla moc připravená.
Není to ale obrázek celé Keni,
chladno je nejvíce u nás v Nairobi.
Mám se moc dobře. Někdy jsem už hrozně unavená a vyčerpaná, po většinu času jsem ale
plná radosti a nadšení. Můj sen se stal skutečností, pomáhám v rozvojové zemi v Africe
a to je pro mne prostě něco ohromného. Teď máme ve škole prázdniny, rozdala jsem vysvědčení svým dětem z „baby class“, rozloučili jsme se společně se školkáči i školáky z internátu a s mojí spoludobrovolnicí Nelčou jsme se vrhly do práce ve středisku.
Zprvu jsme pomáhaly s dokumentací sociálnímu pracovníkovi zapisováním zjištěných
údajů. Do počítače nám to šlo rychleji než jemu, naši pomoc velmi vyhledával a my jsme
se zase dozvěděly něco více o našich dětech. Zjistily jsme například, že většina dětí nežije
s oběma rodiči, buď oba zemřeli, nebo jeden z nich (většinou otec) rodinu opustil. Z údajů
v dotazníku jsme mohly vyčíst četnost zastoupení HIV u rodinných příslušníků. Naše děti
pro vzdělávání v naší škole nesmí být nemocné (pro takové děti je zřízeno jiné středisko).
Rodiče svůj zdravotní stav sociálnímu pracovníkovi jen sdělují, naši studenti jsou testováni během školní docházky víckrát. Mezi otázkami na rodinu se objevuje i otázka fyzického
násilí, sexuálního zneužívání, problémového chování, užívání drog, alkoholu atd. Všichni
žijí až na malé výjimky ve slumu, jednopokojovém „domě“ (spíše boudě) s hliněnou podlahou bez toalety a jen někdy s přístupem ke společné venkovní kuchyni (ohništi). Saleziáni rodiny podle potřeby finančně podporují, platí školné nebo školní pomůcky.
Po dvou týdnech práce v kanceláři jsme s Nelinkou odjely na setkání dobrovolníků do
Tanzánie. Toto setkání nás v mnohém obohatilo, setkaly jsme se s dalšími dobrovolníky, sloužícími v Keni a Tanzánii (dohromady nás tu je 13, na setkání do Dodomy přijelo
10 z nás). Sdíleli jsme své zkušenosti a nechali se obohatit zkušenostmi ostatních. Mluvili
jsme nějakou dobu i česky, protože mezi dobrovolníky bylo sedm z Česka a Slovenska. Já
jsem přijela zpět do Keni plná vděčnosti, protože jsem si uvědomila, jak mi práce v Bosco
Boys Kuwinda sedí na míru a nic bych na ní nechtěla měnit. Zpátky „domů“ jsem se těšila,
naše komunita nás přivítala vřelým objetím.
Následovaly práce ve škole. Praly jsme závěsy, žehlily je a vracely do tříd, aby bylo vše pěk8

ně připravené pro nový školní rok. Uklízely jsme učitelskou sborovnu, kde se předtím malovalo, a opravovaly staré pomůcky. Pak jsme hodně pomáhaly v kuchyni, kde se mi tolik
zalíbilo, že jsem tam zůstala…
Uklízím, prostírám stoly, pomáhám s vařením a žehlím. Tyto činnosti mi připomínají domov, asi proto jsou mi tady tak milé.
Mimo to máme každý den odpoledne oratoř, kde se věnujeme dětem různého věku. Máme
tu i miminka i teenagery, snažíme se věnovat všem, jak to potřebují.
Někdy jsem tak šťastná, že jen opakuji „Miluji Keňu!“, někdy naopak nejsem schopná pochopit některé kulturní rozdíly. Taky se mi hodně stýská po domově, zvláště teď před Vánoci. Ale cítím, že je Bůh se mnou, poslal mi Nelinku, abych všechno líp zvládala. Děkuji za vaše modlitby, vím, že jen díky nim jsem schopná tu pomáhat, že jsem jimi přímo
nesena. Děkuji za veškerou finanční podporu, sama bych neměla dostatek prostředků na
uskutečnění cesty i pobytu tady. Nejsou to jen moje misie, jsou to i vaše misie. A za to vám
moc děkuji.
Markéta Peichlová, misijní dobrovolnice v Keni

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 15. prosince: Klášterec 2.600; Svébohov na opravy 2.600; Jedlí 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍM ČASE
24. prosince: Svébohov 15.00 otvírání jesliček, mše sv. 22.00; Jedlí 20.00; Klášterec 18.00 hod.
25. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí 9.00; Klášterec 7.20 hod.
26. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí v 9.00; Klášterec 7.20 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.

LOŠTICKO

LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírky z neděle 15. prosince na potřeby farnosti: Loštice 3.620; Moravičany 2.073 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
25. 12. bude sbírka na komunitu Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul v Lošticích.
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
Už tradičně vás zveme na ŽIVÝ BETLÉM DO LOŠTIC, který zahrají děti chodící na náboženství.
Přijďte na Boží hod vánoční 25. prosince v 15.00 hod. na farní dvůr v Lošticích. Přineste
si kancionály ke zpívání vánočních koled. Dospělí se mohou už tradičně zahřát i u vánočního punče.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 15. prosince: Mohelnice 4.835; Úsov 1.107 (8. prosince 1.131 Kč); Studená Loučka 323 (8. prosince 503 Kč)
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
24. prosince: Mohelnice kostel sv. Stanislava 15.30, kostel sv. Tomáše Becketa 22.00; Studená Loučka 20.00 hod.
25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka11.15 hod.
26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.
MOHELNICKÝ BETLÉM. Každoročně o vánočních svátcích je v kapli svaté Anny farního kostela svatého
Tomáše Becketa vystavován překrásný
betlém. Od půlnoční mše až do svátku Hromnic k tomuto betlému proudí stovky návštěvníků, kteří obdivují
opravdu skvostné řezbářské dílo.
Více o betlému i o časech, kdy je otevřený veřejnosti najdete na
https://www.mohelnice.cz/mohelnicky-betlem/d-223969

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Možnost svaté zpovědi v Postřelmově před Vánocemi bude:
v pondělí 23. prosince od 15.30 hod. v Postřelmově – cizí zpovědník.
ADORACE
Společenství SJVS zve farníky v pondělí 30. prosince v 10.00 hod. na společnou adoraci a
v 10.30 hod. na mši svatou (slouží P. Władysław Mach SDS). Po ní bude na faře v učebně
formace. Zveme všechny farníky.
Milada Šanovcová
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.
NOVOROČNÍ KONCERT připravilo KPH a OÚ s ČHF Praha
V sobotu 4. ledna 2020 v 16.00 hod. na obecním úřadě v Leštině účinkuje České smyčcové duo L+ M Sedlákovi (housle a violoncello)
Program z děl mistrů, světové poklady klasické hudby. Vstupné dobrovolné, mládež vstup
volný.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. prosince: Štíty na elektřinu 2.670; Kč; Cotkytle na revizi elektroinstalace 1.574; Horní Studénky na opravy 5.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
24. prosince: Horní Studénky v 19 hod., Štíty v 21.00 hod.
25. prosince Slavnost Narození Páně: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty 9.00 hod.,
Cotkytle 11.00 hod.
26. prosince svátek sv. Štěpána: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty v 9 hod,
Cotkytle v 11 hod..
29. prosince svátek Svaté Rodiny: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty v 9 hod.,
Cotkytle v 11 hod.
31. prosince sv. Silvestra: Štíty v 17 hod.
P. Jacek Brończyk
ADVENTNÍ KONCERT bude v kostele sv. Linharta v neděli 22. prosince v 17.00 hod.
Účinkuje schola Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 15. prosince: Tatenice 1.480; Lubník 1.520 + dar 2.000; Hoštejn 1.500;
Kosov 900 + dar 2.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Lubník 20.30 hod.; Hoštejn 22.00 hod.; Tatenice 23.30 hod.
25. prosince: Lubník 7.45 hod.; Hoštejn 9.15 hod.; Tatenice 10.30 hod.
26. prosince: Lubník 7.45 hod.; Hoštejn 10.00 hod.; Tatenice 8.45 hod.
SETKÁNÍ U JESLIČEK na Štědrý den 24. prosince v kapli sv. Jana Nepomuckého v Kosově bude
v 15.00 hod.
Zveme Vás na společné setkání při koledách a na
krátkou vánoční scénku –
netradiční ŽIVÝ BETLÉM – „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ZTRACENÉ OVEČKY“, který se uskuteční 26.
prosince 2019 v 16.30 hod. v Hoštejně, kde se již po
šesté sejdeme na Hradě u salaše.
Skautský oddíl Kopretiny,
Obec Hoštejn, dobrovolníci a příznivci
Do kostela sv. Petra a Pavla v Lubníku jste zváni na
VÁNOČNÍ KONCERT v neděli 5. ledna ve 14.30
hod. Zahraje a zazpívá schola GAUDIUM pod vedením Josefa Hrocha.
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ŠTĚDROVEČERNÍ SBÍRKA BUDE V ZÁBŘEZE NA BETLÉM NENAROZENÝCH
Sbírky z neděle 15. prosince na Devítku: Zábřeh 20.526; Rovensko 1.504 Kč.
DARY: na Bibli 1.376; na výzdobu kostela 500; na potřeby farnosti 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
SETKÁNÍ S LIDMI BEZ DOMOVA
Je již tradicí, že na zábřežské Charitě v období vánočních
svátků myslí také na ty nejchudší.
V předstihu se tak ve středu 18. 12. konala vánoční besídka, spojená s pohoštěním u bohatě prostřené štědrovečerní tabule. Zúčastnilo se jí celkem 14 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. Pod vlastnoručně nazdobeným stromečkem z charitního lesa nechyběla ani vánoční nadílka v podobě naditých balíčků s potravinami.
Naše vděčnost patří mohelnickým farníkům, kteří nám k uskutečnění setkání pomohli
sbírkou mezi sebou v kostele a připravili 31 kg potravin, přičemž nechybělo ani čerstvé
a voňavé vánoční cukroví.
Farníci ze sousedního šumperského děkanátu nám zase věnovali finance na nákup zbytku ingrediencí, nebo se ochotně zapojili do přípravy rybí polévky.
Všem zapojeným 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!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Koledování – tříkráloví koledníci se na své putování vypraví již
2. ledna. V našem regionu se s nimi můžete potkávat až do neděle 12. ledna 2020. Koledníky poznáte podle královského oděvu, označeni budou keramickou hvězdičkou na krku. Ponesou
zapečetěnou pokladničku s logem Charity a bude je doprovázet
vedoucí skupinky s průkazkou koledníka – svou totožnost prokáže občanským průkazem.
Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře i srdce a podpořte
charitní dílo služby potřebným v našem regionu. Děkujeme.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z BRNA
V přímém přenosu na ČT1 můžete v neděli 5. ledna 2020 v 18 hodin sledovat Tříkrálový
koncert Charity ČR z Městského divadla v Brně.
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