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Ročník XXV. číslo 50
TŘETÍ 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 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 Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele
1: Sof 3,14-18a
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Flp 4,4-7
příště Břízovo č. 503

Lidé se ptali Jana Křtitele:
„Co máme dělat?“
Odpovídal jim:
„Kdo má dvoje šaty,
ať se rozdělí s tím,
kdo nemá žádné.
A kdo má něco k jídlu,
ať jedná stejně.“

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

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dnešní, třetí neděli adventní, nazýváme nedělí gaudete, tj. nedělí radostnou. Celou adventní dobou se
nese očekávání největšího Božího daru, daru samého Boha, který mezi nás přijde. „Radujte se! Pán je
blízko!“
Ježíš přišel a stále znovu přichází s radostnou zvěstí
evangelia o konečném vítězství lásky a dobra. Dobro, ušlechtilost, laskavost, odpuštění a pokoj; pravda
a láska, ty zde už budou díky Kristu navěky; zato zlo,
ať se tváří sebemocněji to má spočítané.
Protože náš Pán nad ním jednou provždy zvítězil a
jsme-li Pánovi, pak zvítězíme i my. A Pán je blízko! To je přece adventní poselství. A jestliže mu svěříme svůj život, jestliže mu otevřeme své nitro, své srdce – pak vstoupí a ujme
se vlády. Vlády lásky a pokoje. Vlády, která neutlačuje, ale povznáší. A bude-li v nás vládnout On, pak nás už nebude moci ovládat zlo. Budeme s ním muset i nadále bojovat, ale
ono nemůže zvítězit. Protože vítězem a Pánem našeho života je Kristus. Vzkříšený Kristus
a nikdo jiný. A to je opravdu důvod k radosti. K trvalé radosti.
Simeon.cz: internetový portál pro seniory - biskupství brněnské
ŽEHNÁNÍ ZPOVĚDNIC. Tuto neděli 16. prosince při mši svaté v 8.30 požehná nové
zpovědnice v kostele sv. Bartoloměje P. František Eliáš.
Při této příležitosti děkujeme všem dárcům, zvláště donátorovi panu Pavlu Bruštíkovi,
který daroval farnosti jednu dveřní vitráž do zpovědnice.
P. Radek Maláč
ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
pondělí 17. prosince
7.30-9.30 hod. – P. Władysław Mach SDS, P. Radek Maláč, P. Bohuslav Směšný
8.00-11.00 hod – P. František Lízna, P. Vitalij Molokov
9.15 – 11.00 hod. – P. Jaroslav Přibyl
11.00-14.00 hod. – P. Jacek Brończyk
11.00-15.00 hod. – P. František Eliáš
14.00-16.00 hod. – P. Petr Souček, P. Vladimír Jahn.
16.00-18.00 hod. – P. Kristián Libant, P. Ján Jakubovič, P. František Honíšek
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Možnost přijetí svátosti pomazání nemocných bude v kostele sv. Bartoloměje ve středu 19.
prosince při mši svaté v 9.40 hod.
BESEDA U ADVENTNÍHO VĚNCE
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve v úterý 18. 12. v 9.30 hod. na besedu u adventního věnce a předvánočního čaje JAK SLAVÍME VÁNOCE V RODINĚ, křesťanské
poselství Vánoc.
Radostné Vánoce a pokojný nový rok prožitý v Boží přítomnosti přejeme všem farníkům
našeho děkanátu.
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo
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ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY V HNĚVKOVĚ
V pátek 21. prosince v 17.00 hod. požehná nově opravenou kapličku v Hněvkově, postavenou u vjezdu na náves, zábřežský děkan P. Radek Maláč.
Kaplička byla zbudována na památku občanů obce Hněvkov padlých v 1. světové válce. Rekonstrukci kapličky provedlo město Zábřeh ve spolupráci s architektem Ondřejem
Pchálkem, který vás seznámí s průběhem rekonstrukce a představí sluneční hodiny i další
zajímavosti.
František John
VÁNOČNÍ STROMKY Z PROŘEZÁVKY V ZÁBŘEZE. S rodiči, kteří chtějí s dětmi
vyrazit do farního lesa pro vánoční stromek, se sejdeme v sobotu 22. prosince po rorátech v 9.00 hod. u fary v Zábřeze. I ti, kteří s námi nebudou moci do lesa vyjet, nemusí být
smutní, protože po poledni dovezeme vánoční stromky také ke kostelu sv. Bartoloměje,
aby si mohli vybrat (buď v sobotu odpoledne, nebo i v neděli po bohoslužbách).
		
Jaromír Bartoš a P. František Eliáš
Předvánoční úklid kostela sv. Bartoloměje bude v pátek 21. 12. po rorátech. Pomocné ruce uvítáme.
RODINA U BETLÉMA
Nabízíme jeden dárek k Vánocům navíc zejména rodinám s dětmi. Během vánočních svátků (25. prosince od 16.00 do 17.30hod; „na Štěpána“ 26. prosince, 27. prosince i 28. prosince od 13.00 do 18.00 hod.)
budete mít možnost držet stráž u betléma. Pokud budete chtít chvíli pečovat o otevřený chrám a užít si betléma, dejte nám vědět.
Irena Švédová tel. 603 891 571, Hana Lexmanová 731 626 50
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
 Příští 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.
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
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.
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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 15.00 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 se skupinou MELODIK ROCK, kterou připravujeme na pondělí 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, tel.
739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK PRO VÁS ČI VAŠE BLÍZKÉ

V termínu 22. 1. – 27. 1. 2019 připravujeme relaxační pobyt
ve slovenských termálních lázních PODHÁJSKA. Program
bude opět zpestřen večerním čtením MgA. Martiny Pavlíkové
a ochutnávkou vín s odborným výkladem P. Milana Palkoviče.
SVATÁ ZEMĚ 9. 3. - 16. 3. 2019 s duchovním doprovodem
P. Františka Eliáše a Milana Palkoviče
Několik posledních míst zbývá na poutní zájezd do Svaté země v době jarních prázdnin,
pokud přemýšlíte o této cestě, neotálejte s přihlášením!
Více informací a přihlášky k jednotlivým zájezdům získáte v kanceláři CA v Zábřeze, Farní 1, nebo na info@awertour.cz.
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Lenka Hamplová, 731 626 506

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
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PŘIDEJTE SE K NÁM
Zveme vás do řad královských poutníků, kteří každoročně přináší do navštívených rodin radostnou zvěst a přání všeho dobrého. Sbírka je založena především na pomoci dobrovolníků – bez
nich (bez vás) se neobejde.
Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupinky (věk min. 15 let) či
jako koledník, ozvěte se nám. Hledáme vás v Zábřeze, Mohelnici i v obcích regionu. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci
si nesmírně vážíme! Děkujeme.
Kontakt: Jana Skalická, tel: 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek
navíc®. Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká právě dětí. Podpořte společně s námi výživový program arcidiecéze Aleppo, který dětem pomáhá zajistit pravidelné jídlo.
Od arcibiskupa Arménské katolické církve Mons. Boutrose Marayatiho, který za syrské
projekty odpovídá, jsme obdrželi dopis společně s fotografiemi, v němž zmiňuje, jak byl
dar od PMD v ČR na nákup potravin využit v loňském roce. Letos chceme podpořit nákup
potravin pro stovku dětí a jejich rodin. Náklady na jeden tzv. košík, v němž jsou potraviny
na jeden měsíc, činí 230 Kč, příděl na půl roku pro jednu rodinu vyjde na 1.380 Kč. Přispět
však můžete libovolnou částkou. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12.
2018. Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!
Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD
Číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Sýrie. (V kostele sv.
Bartoloměje bude do 26. 12. pro tento účel označena pokladnička. Zájemcům vystavíme
potvrzení pro daňové účely.)
PAPEŽOVÉ O BLAHOBYTU A CHUDOBĚ (Katolický týdeník 50/2018)
František: Volání chudých se každým dnem stává silnější, méně se mu naslouchá a je přehlušováno halasem několika boháčů, kterých je stále méně, a jsou stále bohatší. K pošlapané
lidské důstojnosti se často přistupuje se založenýma nebo rozhozenýma rukama, v bezmoci
před temnou silou zla. Křesťan však nemůže zůstat s rukama založenýma, lhostejnýma či fatalisticky rozhozenýma. Věřící vztahuje ruku, jako ji Ježíš podává jemu. Bůh volání chudých
slyší, a my – ptám se? Máme oči k vidění, uši k slyšení a ruce k podání pomoci, nebo stále
opakujeme „až zítra“? Pán vztahuje ruku, je to nezištný čin, nikoli povinný. Nemáme prokazovat dobro pouze tomu, kdo nás má rád. Ježíš požaduje zacházet dál. Takto podaná ruka
bude naším pravým bohatstvím v nebi. (18. listopadu 2018)
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NA PLAVBĚ TEMNÝM MOŘEM ŽIVOTA POTŘEBUJEME ZÁBLESKY
SVĚTLA PRO ORIENTACI
Lidský život je putováním. Jak ale nalézt
ten správný směr? Je to, jako kdybychom
na plavbě po často temném a rozbouřeném
moři dějin vzhlíželi ke hvězdám, aby nám
ukazovaly cestu.
Významnými souhvězdími našeho života
jsou lidé, kteří dokázali dobře žít, jsou nám
světly zářícími nadějí.
Světlo samotné je ale Ježíš Kristus, slunce,
které vyšlo nad všemi temnotami dějin.
Abychom k tomuto světlu dospěli, potřebujeme i nám blízká světla – osoby, které světlo čerpají z jeho světla a podle nichž se tak můžeme orientovat při svém putování. (podle knihy 365 dní s Benediktem XVI.)
Ježíš říká: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít
světlo života. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Věřte ve mne.“
(Jan 8,12; 14,1)

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. prosince: Jakubovice 678; Písařov 933; Šanov, na zvon 3.829; Červená
Voda 1.864 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
Neděle 24. prosince: Jakubovice 20.30; Písařov 22.00; Červená Voda 24.00 hod.
Pondělí 25. prosince: Červená Voda 10.00 hod.
Úterý 26. prosince: Jakubovice 7.30; Písařov 8.40; Šanov 10.00 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 9. prosince: Klášterec 1.000; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍM ČASE
Neděle 24. 12. 2016: Svébohov otvírání jesliček v 15.00 hod., půlnoční ve 22.00 hod.; Jedlí
20.00; Klášterec 18.00 hod.
Pondělí 25. 12. 2016: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.
Úterý 26. 12. 2016: 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, která právě 28. prosince oslaví narozeniny.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 9. prosince: Loštice 2.530; Moravičany 3.568; Bílá Lhota 1.170 Kč.
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
na živý betlém, který ztvární děti z náboženství na farním dvoře v Lošticích. Přineste si i
kancionály, společně si zazpíváme vánoční koledy.
MOŽNOST PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDI
 V Lošticích bude v tomto týdnu 30 min. před každou mší svatou. Na předvánoční
zpověď, která bude ve středu 19. prosince od 15.00 do 17.00 hod. přijde zpovídat P. Metoděj Hofman.
 V Moravičanech zpovídáme každý čtvrtek a neděli půl hod. před mší svatou. Na
předvánoční zpověď ve čtvrtek 22. prosince od 16.00 do 17.00 hod. přijde zpovídat P. Petr
Souček.
 V Bílé Lhotě budeme zpovídat ve čtvrtek od 17.30 a v neděli 23. prosince od 10 hod.
LOŠTICE
 Poslední roráty při svitu svíček budou v úterý 18. prosince v 6.00 hod.
 Ve čtvrtek 20. prosince dopoledne navštívíme nemocné (možnost předvánoční zpovědi).
 Výroční mše svatá za zaměstnance REPARTA bude ve středu 19. prosince v 16.30 hod.
v kostele sv. Josefa v Paloníně.
ADVENTNÍ KONCERTY
 Zveme vás v pátek 21. prosince v 18 hod. do kostela v Paloníně na předvánoční koncert „Písklat z Loštic“.
V Pavlově zahrají „Písklata z Loštic“ v sobotu 22. prosince v 18.00 hod.
 Do kostela sv. Kateřiny v Bílé Lhotě jste zváni na předvánoční koncert ve
čtvrtek 20. prosince v 16.00 hod. Vystoupí
děti ZŠ.
V sobotu 22. prosince v 16.00 hod. koncertuje skupina Hubertus country & folk.
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
Neděle 24. prosince: Loštice 21.00; Moravičany 20.00 hod.
Pondělí 25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.
Úterý 26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.
 Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je můžete v sakristii kostela v Lošticích. Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně – Lesné.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 18. 12. 2018 ve 14.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
ADVENTNÍ SETKÁNÍ. Přijďte tuto neděli – o radostné neděli v čase adventním, načerpat zážitky pro duši i tělo na faru do Mohelnice. V 15.00 hodin zazní zpívané chvály a
poté se v 16.00 hod. můžete těšit na vánoční punč (bude i pro děti), který pro vás připraví
maminky z hnutí Modlitby matek.
POZVÁNÍ NA KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a farnost Mohelnice vás zvou na Kurz efektivního
rodičovství.
Jedná se o vzdělávací program pro rodiče, jehož součástí je praktický nácvik zvládání nejčastějších problémových situací, s nimiž se rodiče při výchově svých dětí setkávají.
Kurz zahrnuje 8 setkání po 150 min., bude probíhat na faře v Mohelnici vždy ve čtvrtek od
17.00 hod. První setkání kurzu bude 24. 1. 2019.
Cena kurzu je stanovena na 400 Kč pro jednotlivce a 600 Kč za rodičovský pár + 65 Kč za
skripta pro každého účastníka kurzu.
Přihlašování do 15. 1. 2019 na email karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917
519. Těšíme se na vás!
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
Neděle 24. prosince: Mohelnice 15.30, 22.00; Úsov 20.00 hod.
Pondělí 25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka11.15 hod.
Úterý 26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.

Z mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka, LP 1994
Svěcení kostela na Mírově
V neděli 30. října vysvětil biskup Mons. Josef Hrdlička, opravený kostel v areálu mírovské věznice, za přítomnosti mnoha farníků z okolí. Promluvu měl bývalý mírovský vězeň z 50. let páter Antonín Huvar. Vzpomněl prožitého utrpení kněží vězněných komunistickou mocí na Mírově.
V kostele, na prvním nádvoří věznice, se bohoslužby pro veřejnost konaly do roku 1952.
Následným, pravděpodobně úmyslně založeným požárem, byl interiér kostela zničen.
V následujících 40 letech se mění na skladiště a dílny mírovské věznice.
Opraven byl nákladem 5 milionů Kč.
Komunální volby
18. a 19. listopadu se konají komunální volby. V Mohelnici vítězí opět ODS (občansko
demokr. strana). Starostou se opět stává Ing. Kavřík.
Mons. Miroslav Vlk, kardinálem
26. listopadu je pražský arcibiskup Mons. Miroslav Vlk ve Vatikánu jmenován kardinálem.
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Novokněz
26. listopadu je v Medlově vysvěcen arcibiskupem Graubnerem novokněz Petr Košák,
rodák z nedaleké Police.
V neděli 27. listopadu slouží novokněz primiční mši svatou v Úsově a večer ve farním
kostele v Mohelnici. 6. prosince v kostele sv. Mikuláše v rodné Polici.
4. prosince se koná mikulášská nadílka dětem v kapli sv. Kříže farního kostela. Účast
dětí je veliká.
Z Mohelnice jsou nyní spravovány farnosti: Mohelnice, Vyšehorky, Studená Loučka a
Úsov.
Oprava kostela ve Vyšehorkách
Počátkem března byly zahájeny opravy vyhořelého kostela Všech Svatých na Vyšehorkách. Brigád se zúčastňují farníci místní, z Podolí a Mohelnice.
Z kostela je odvezeno několik vleček suti po požáru. Do zadní sakristie je zavedena
přípojka vody. Je opraven bleskosvod v hodnotě 10.000 Kč. Na věž je namontován dvojramenný cyrilometodějský kříž, vysoký 5 m. Je dílem bývalého kováře z Řepové, pana
Stojaspala. Do přední sakristie je zavedena elektrická přípojka. Z postaveného lešení je
proveden nátěr střechy nad sakristií a věže. Uvnitř kostela provádí Vlastivědné museum
Šumperk archeologický průzkum. Byly nalezeny desítky koster a odkryty dvě hrobky, které byly ponechány v původním stavu. Je připravován písek pro podlahy a omítky.
U fary je provedena výměna žlabů a svodů. Ze střechy je stržen plech, nahrazen je
bonským šindelem. Nutné lešení pro tyto práce postavili ministranti z Mohelnice: sourozenci Kaplovi, Nevrlí a Bartošovi. Práce řídil pan Hroch František. Brigád se zúčastnili
z Mohelnice: P. Rýznar J. Nevrlý, Šilt, Jakša.
H. Bartoš

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 9. prosince: Tatenice 1.530; Hoštejn 1.300; Kosov 730; Lubník 1.120 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

ADVENTNÍ KONCERTY
 V tatenickém kostele sv. Jana Křtitele bude v neděli 16. prosince ve 14.30 hod. adventní koncert Dechového orchestru Zábřeh pod vedením Luboše Vepřka. Vstupné
dobrovolné.
PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Kosov pondělí 17. prosince 16.30 – 17.30 hod.
Lubník středa 19. prosince 17.00 – 19.00 hod. (kromě mše svaté)
Hoštejn čtvrtek 20. prosince 16.30 – 19.00 hod. (kromě mše svaté)
Tatenice pátek 21. prosince 17.00 – 20.00 hod. (kromě mše svaté)
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
Neděle 24. prosince: Tatenice 23.30; Hoštejn 22.00; Lubník 20.30 hod.
Pondělí 25. prosince: Tatenice 10.30; Hoštejn 9.15; Lubník 7.45 hod.
Úterý 26. prosince: Tatenice 8.45; Hoštejn 10.00; Lubník 7.45 hod.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI bude v pondělí 17. 12. v Brníčku
od 17.00, v úterý 18. 12. v Chromči od 16.00, ve středu 19. 12. v Lesnici od 15.30, v pátek
21. 12. v Postřelmově od 15.00 hod.
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH:
Pondělí 24. 12. – Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00 hodin
Úterý 25. 12. – Dlouhomilov 11.00, Lesnice 9.30, Postřelmov 8.00 hod.
Středa 26. 12. – Sudkov 9.30, Postřelmov 9.30

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z minulé neděle vynesla ve Zvoli 4.360 + dar na energie kostela (plyn, elektrika)
4.000 a v Pobučí 290 Kč.
Všem dárcům ať odmění Bůh, náš Pán.
P. František Eliáš
PRO TY, KTEŘÍ TO NESTIHLI
Ve Zvoli budu pro svátost smíření v kostele k dispozici v neděli 23. prosince od 13.00 do
18.00 hod. Pokud byste přišli, a nikdo v kostele zrovna nebyl, zvoňte na faře.
		
P. František Eliáš
MALETÍN. Tuto neděli 16. prosince ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv.
Mikuláše ve 14.30 hod.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE ZVOLI
V pondělí 24. prosince: dopolední mše svatá v 7.00, otvírání jesliček v 15.30, večerní
mše svatá ve 21.00 hod.
25. a 26. prosince – Slavnost Narození Páně a svátek sv. Štěpána 10.15 hod.
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 patnácti denní novénu – CESTA MANŽELŮ, kterou by se manželé měli modlit vždy spolu ve dvou
a začnou v neděli 16. 12. a skončí právě na svátek Svaté rodiny 30. 12. 2018. Novénu 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.

Požehnaný jsi, Hospodine, neboť tys ve své dobrotě stál při nás, ať nám život přinášel věci
dobré nebo zlé.
Pomáhej nám, prosíme, abychom si i nadále zachovali věrnou lásku a osvědčili se jako
svědkové smlouvy, kterou jsi s námi uzavřel.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. prosince: Štíty 1.510; Cotkytle 495 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 V pondělí 17. prosince od 9.00 hod. bude úklid kostela i fary před Vánocemi, zdobení
stromků a sestavení betléma.
Prosíme ochotné muže a ženy o pomoc, abychom byli co nejdříve hotovi.
 V pondělí 24. prosince bude ve 13.30 otvírání jesliček a ve 21.00 hod. bude slavena
„půlnoční mše svatá“.
 V úterý 25. prosince o Slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.00 hod.
 Ve středu 26. prosince o svátku sv. Štěpána mše svatá také v 9.00 hod.
OŽIVENÍ JESLIČEK PŘI ZPĚVU VÁNOČNÍCH PÍSNIČEK
24. prosince o Štědrém dnu ve 13.30 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Štítech k betlému.
Můžete: přinést vyrobenou papírovou baňku s namalovaným dárečkem pro Ježíška, připravit si vánoční básničku či písničku, kterou předneseš Ježíškovi ty sám, nebo ti pomohou kamarádi, přijít si poslechnout i zazpívat koledy.
HORNÍ STUDÉNKY:
 V pondělí 24. prosince bude „půlnoční mše svatá“ v 19.00 hod.
 V úterý 25. prosince o Slavnosti Narození Páně mše svatá v 7.30 hod.
 Ve středu 26. prosince o svátku sv. Štěpána mše svatá v 7.30 hod.
COTKYTLE:
 V pondělí 24. prosince bude v 15.00 hod. otvírání jesliček
 V úterý 25. prosince o Slavnosti Narození Páně mše svatá v 11.00 hod.
 Ve středu 26. prosince na sv. Štěpána mše svatá v 11.00 hod.
P. Jacek Brończyk
***
VEČERNÍ PROHLÍDKY POUTNÍHO AREÁLU NA HOŘE MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
V zimním období – od konce prosince do poloviny března – zveme na komentované prohlídky ambitů, krypty a kostela Nanebevzetí Panny Marie při nočním osvětlení. Prohlídka
trvá cca 50 minut (lze upravit dle zájmu návštěvníků), zahájení vždy v 19.30 hod. u vstupu do kostela.
Prosincové termíny: středa 28.12, čtvrtek 29.12, pátek 30. 12. 2018
Únorové termíny: 2. 2.; 6. 2.; 9. 2.; 13. 2.; 16. 2.; 20. 2.; 23. 2.; 27. 2.2019
Březnové termíny: 2. 3.; 6. 3.; 9. 3.; 13. 3.; 16. 3. 2019
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Sbírka z neděle 9. prosince byla v Zábřeze 12.646; v Postřelmůvku 760 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na chrám sv. Bartoloměje 500; na Haiti 800; na likvidaci lepry 300; na
potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Všem dárcům na lepru přeji požehnané svátky vánoční, a v novém roce hojnost Božího požehnání a zdraví. Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SENIOR TAXI pro ZÁBŘEH
Zábřežská CHARITA intenzivně připravuje do začátku roku 2019 ke
spuštění novou službu – SENIOR TAXI.
Jak už ze samotného názvu vyplývá, bude sloužit převážně seniorům nad
65 let věku a mladším lidem s handicapem, držitelům průkazek ZTP a
ZTP/P. Jejím úkolem bude pomoci s osobní přepravou všude tam, kam
se za svými aktivitami potřebují dostat. A sice v případech, kdy to z různých důvodů nejde jinak, a nemohou využít např. autobusů MHD. Speciální „taxík“ pro ty, kdo mají sníženou schopnost pohybu, bude sloužit obyvatelům našeho města i městských částí: Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a Václavov. Mezi nástupní a
cílová místa tak patří kromě adresy bydliště klienta i zdejší zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb, autobusové stanoviště, vlakové nádraží, úřady a instituce, pošta, kostely, hřbitovy, obchody a služby. Senior Taxi chce podpořit aktivní prožívání života
bez ohledu na věk, a proto mezi cílové stanice patří také vzdělávací, volnočasová, kulturní
i sportovní zařízení: např. Klub seniorů, knihovna, kulturní dům, kino, muzeum, Katolický dům, ZUŠ … Aby lidé ve vyšším věku nebyli osamoceni a izolováni, budou jej moci
využít i pro cesty za svými známými a přáteli.
Přeprava bude dostupná ve všední dny, v době od 7.00 do 15.30 hodin, o víkendech jen
výjimečně dle domluvy a volné kapacity poskytovatele. Cena za obousměrnou cestu tam
i zpět, bez ohledu na počet ujetých kilometrů, je stanovena na jednotnou cenu 30 Kč. Stejnou částku pak zaplatí i
ten, kdo z důvodu potřebného doprovodu nebo dopomoci,
např. s nákupem, Senior Taxi zdrží v místě jednání na déle
než 15 minut. Řidič bude současně dispečerem a bude přijímat telefonické objednávky přepravy; samozřejmě každý
pevně dojednaný termín (např. návštěva u lékaře, stomatologa) má při rezervaci přednost. Maximální počet využití jedním klientem je na 8 přeprav za měsíc. Každý, kdo
bude chtít využít této individuální přepravní služby, musí
v předstihu uzavřít smlouvu a vyřídit si průkazku klienta.
S konkrétními informacemi kdy a kde budou senioři seznámeni v průběhu měsíce ledna 2019.
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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