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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Radost, která zůstává -
existuje něco takového?
Radost přichází z očekávání
z přítomnosti, z lásky. 
Má z toho všeho křesťan víc
než ostatní lidé?
Otázkou je, jestli má Krista
nebo jinak, jestli je na cestě 
stát se Kristem.
                                                K. Barth

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, našeho Pána, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
                                                                                               Amen

ŽALM 12 Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele
Čtení 1: Sof 3,14-18a                2: Flp 4,4-7           Ev. Lk 3,10-18
Ordinárium: latinské  č. 509  příští neděli Olejníkovo č. 502



TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Od Kristova příchodu víme, že Bůh je ten, kdo přichází. V adventu, 
stejně jako ve všední dny roku, žijeme s pohledem upřeným na TEN-
TO den. Proto teď už ani temné dny nemohou být zcela temné.

BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE V ADVENTNÍ DOBĚ
 RORÁTY – upřesnění, od pondělí do pátku v 6.45, v sobotu 14. a 21. prosince 
v 8.00 hod. Štědrý den v 7.00.
 Další mše svaté ve všední dny: pondělí a středa 9.30, pátek 17.30 hod. 

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2004. Setkání rodičů dětí, které v roce 2004 po-
prvé přijmou eucharistii bude v neděli 14. prosince v 15 hod. v Katolickém domě 
v Zábřeze. Účast rodičů nutná!                                                                P. Ján Čukáš  

� SENIOŘI se sejdou ve Svébohově opět v pondělí 15. prosince v 16 hod. v klu-
bovně obecního domu.                  M. Šanovcová 

� PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Velký vánoční 
úklid začne v pátek 19. prosince po ranní rorátní mši svaté. Pozváni a vítáni jsou 
také muži, se kterými počítáme na „práce ve výškách“.              Ludmila Korgerová

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Zábřeh - v kostele sv. Bartoloměje v neděli 21. prosince od 15. hod. budou zpoví-
dat bratři kapucíni. Zpovídá se také před každou rorátní mší.
Postřelmůvek pátek 12. prosince od 16 hod. do mše svaté 
Ráječek úterý 16. prosince od 16.30 do mše svaté
Nemile úterý 16. prosince přede mší svatou (která je v 8.30 hod) 
Pivonín úterý 16. prosince od 16 hod. do mše svaté
Václavov středa 17. prosince  od 16.30 hod. a po mši svaté
Rovensko sobota 20. prosince po mši svaté (která je v 16.30)
Zvole sobota 20. prosince ve 14 hod. 
Hněvkov úterý 23. prosince přede mší svatou (která je v 8.30) 
Jedlí neděle 14. a 21. prosince přede mší a po mši svaté
Svébohov neděle 14. a 21. prosince přede mší svatou (od 9.30 hod.) 



STŘEDA 24. PROSINCE - ŠTĚDRÝ DEN
MŠE SVATÉ ve farním chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze
7.00 rorátní mše svatá
15.30 mše svatá pro děti s otvíráním jesliček
21.00 mše svatá s koledami
23.00 Rybova mše vánoční

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 Na začátku roku 2004 (2.-11.1.) v našem děkanátu 
opět proběhne Tříkrálová sbírka. V lednu 2003 se 
vydalo „na koledu“ 210 skupinek koledníků, kteří 
koledovali v 81 obcích. Zdálo by se, že jedná o velký 
počet lidí, ale po skončení koledování i v průběhu 
roku se na nás obraceli lidé zklamaní, kteří marně 
čekali na tři krále a křídou nadepsané požehnání. 
Proto Vás prosíme, ujměte se krásného poslání, kte-
ré umožňuje našim bližním otevřít svá srdce a následně i pomoci potřebným, a zapojte 
se mezi tříkrálové koledníky i Vy.
  Mgr. Barbora Jílková, asistentka TS 2004, Charita Zábřeh, Žižkova 15
  tel. 583 412 587, 608 218 293

� OBČANSKÁ PORADNA PŘI CHARITĚ ZÁBŘEH oznamuje, že bude ve dnech 
22.12.2003 – 4.1.2004 uzavřena. V případě potřeby se můžete obrátit na Charitu Zábřeh 
nebo na tel. 608 218 293                                   Mgr. Barbora Jílková, vedoucí OP

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY V ZÁBŘEZE
� POSLEDNÍ ADVENTNÍ KONCERT. Komorní sou-
bor učitelů Základní umělecké školy CAMETARA 
QUINTET, pod vedením Jana Adamce, vás zve na kon-
cert, který se koná v neděli 21. prosince 2003 ve farním 
kostele sv. Bartoloměje. Začátek ve 14 hod. Vstupné 
dobrovolné. 

� RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ. Ve čtvrtek 25. prosince v 15 hod. si můžete při-
jít poslechnout Rybovu mši vánoční v koncertním provedení. Ve farním kostele 
sv. Bartoloměje účinkuje chrámový sbor a sólisté, pod vedením dirigenta  Pavla 
Doubravy. Vstupné dobrovolné.

� COLLEGIUM BUCINATORUM – benefi ční koncert na podporu Mateřského 
a rodinného centra ve farním chrámu sv. Bartoloměje můžete navštívit v pátek 25. 
prosince. Začátek  v 16.00. Vstupné dobrovolné.
� VARHANNÍ KONCERT Radima Diviše ve farním chrámu sv. Bartoloměje 
vám nabízíme na SILVESTRA, to je 31.prosince jako alternativu k zaběhnutému 
způsobu prožívání posledního dne v roku. Začátek koncertu v 16.30 hod. Vstup-
né dobrovolné.
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 8.690; Jedlí 1.600; Svébohov 1.750; Hoštejn 610; Zvole 3.350; Lubník 490; 
Tatenice 760; Postřelmůvek 610; Dary Zábřeh: 15.000 na potřeby farnosti
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                   P. František Eliáš

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

SBÍRKY NA BIBLI PRO KUBU:
Horní Studénky  900; Štíty 1.800; Cotkytle 760; Klášterec 2.040;

STŘEDA 24. PROSINCE - ŠTĚDRÝ DEN 
OTEVÍRÁNÍ JESLIČEK   BOHOSLUŽBY
Kášterec  14.30   Klášterec 18.00
Cotkytle 14.45   Horní Studénky 19.30
      Štíty  22.00
                                                                                                           P. Radomír Šidleja

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ: 
Leština:  středa 17.12. od 16 hod. do mše svaté
Chromeč: čtvrtek 18.12.  od 16.30 a po mši svaté
Postřelmov: pátek 19.12.  od 16:30 hodin a po mši svaté,
   sobota 20. 12. 13.30 – 15.30 hod (bude přítomen cizí zpovědník)
   neděle 21.12.  od 7.15 do mše svaté
   úterý 23.12. 17 – 18 hodin
Sudkov:  sobota 20.12.  od 16.30 hodin a po mši svaté
Lesnice:  neděle 21.12.  15 – 16 hodin
Dlouhomilov:  neděle 21.12.  od 16.15 do mše svaté
Brníčko:  pondělí 22. 12.  od 16.00 do mše svaté

� PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE V POSTŘELMOVĚ 
BUDE V SOBOTU 20. PROSINCE.

� SBÍRKA Z NEDĚLE 7. PROSINCE: Postřelmov 4.290 Kč, Lesnice 2.930 Kč, 
Dlouhomilov 540 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbír-
ka v Dlouhomilově.                        P. Jiří Putala 
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Velká vánoční hliníková soutěž
Zvoníci od sv. Bartoloměje ve spolupráci 
s Lunou vyhlašují velkou vánoční hliní-
kovou soutěž. O co jde? Celý listopad a 
prosinec jste měli možnost přispívat ne-
potřebnými desetníky. Asi by vás zajíma-
lo, kolik desetníků je v těch třech okurko-
vých sklenicích. Nás taky. Ale ještě před 
tím, než je všechny spočteme, můžete 
tipovat, kolik těchto drobných mincí ve 
sklenicích je a kolik všechny desetníky váží (samozřejmě dohromady ve všech třech 
sklenicích). Své tipy nám můžete odevzdat do neděle 11. ledna 2004 v Ledňáčku, nebo 
je házet v kostele do Lunapokladny, kde je k dispozici i papír a propiska. Posledním 
zapomnětlivcům připomínáme, že sbírka končí příští neděli, tedy 21. prosince.   
                                                red. Luny a zvoníci 

� BETLÉMSKÉ SVĚTLO
 Do Zábřeha přijede vlakem v sobotu 20. prosince a skauti ze střediska 
Skalička jej potom tímto vlakem povezou dál na Jeseník. Do Šumperka vy-
jedou v 8.42 hod. a odtud v 9.45 na Kouty nad Desnou. Můžete si přijít pro 
světélko přímo k vlaku do stanic, ve kterých zastavuje, nebo do kostelů.
 V Zábřehu bude BETLÉMSKÉ SVĚTLO přineseno do kostela ve středu 
24.12. při slavnostním otvírání jesliček. Ale již 23. prosince jej budou skauti roznášet po 
Zábřehu. Není ale v jejich silách doručit jej každému. Můžete si přijít zapálit BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO také ke kašně na horním náměstí, kde bude k dispozici od 17 do 18 hod. večer. 
 V Lesnici jako každý rok je 23. prosince od 16.00 do 17.00 zpívaní u vánočního stromku 
a BS si můžete od skautů odpálit i tam. (zároveň zde můžete přispět do sbírky adventních 
koncertů).                                                                     Tomáš Hampl

� VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE evangelních obrázků proběhlo ve Štítech ve třech 
věkových kategoriích. Pozn: číslo za jménem - počet bodů, v závorce počet odevzdaných 
lístků.
0 – 6 roků: l. Klára Drlíková 33 (21), 2. Filip Turek 28 (19), 3. Adéla Turková 23 (19), 4. Adé-
la Valouchová 18 (10), 5. Matěj Drlík 14 (11)
7 – 9 roků: 1. Lenka Slouková 45 (35), Jan Slouka 37 (31)., 3. Barunka Hermanová 37 (21), 
4. Roman Burian 33 (28), 5. Michal Jureček 20 (15), 6. Dagmar Valouchová 18 (13), 7. Lucie 
Paslerová 18 (10), 
10 – 14 roků: 1.Martina Burianová 43 (29), 2.Iva Hermanová 43 (25), 3.Aneta Valentová 37 
(29), 4.Tomáš Herman 35 (26), 5.Kristýna Martináková 19 (16).

ABSOLUTNÍ POŘADÍ:
1. LENKA SLOUKOVÁ 45, 2. MARTINA BURIANOVÁ 44, 3. IVA HERMANOVÁ 44.

 Odměny si účastníci soutěže vyberou postupně podle pořadí, a to vždy při setkání se 
mnou. Tři vítězové absolutního pořadí si pak vyberou ještě druhou odměnu. 
 Za velmi pěkné obrázky bych chtěl pochválit Adélku Valouchovou, Barunku Hermano-
vou a Lucku Paslerovou; škoda, že nebyly tak často na mši svaté a neměly víc obrázků. Jistě 
by vyhrály.                                                                                                           P. Radek Šidleja



POUŤ DŮVĚRY DO TAIZÉ 
(od přátel z ostravsko-opavské diecéze)

 Centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze vás zve na Pouť důvěry do Tai-
zé od 1. do 9. února 2004. Cena 2100 Kč + 25-30 euro. Program: biblické hodiny, 
diskuze, prac. skupina, zpěv, semináře, ticho, modlitby v Chrámu smíření… Bližší 
informace na nástěnce zábřežského kostela, telefonicky, osobně nebo mailem na 
DCM Kostelní nám. 1, Ostrava 726 02 tel. 596 116 522 mail: dcm@doo.cz 

INFORMACE Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
 Centrum života mládeže Rajnochovice a o.s. Sarkander 
vás zvou na VIII. tříkrálový ples, který se koná v sobotu 10. 
ledna 2004. Začínáme v 18 hodin mší svatou v MŠ v Pod-
hradní Lhotě. Od 19,30 pro vás bude v KD Podhradní Lhota 
hrát skupina Stíny. Čeká vás, zábavný program, tombola, … 
a půlnoční překvapení! Vstupné 50 korun.  

obr. Peťa Novotná

ROZLOUČENÍ S BRATREM ANTONÍNEM JAŠKEM

„Staň se podle vůle Boží!“
 To byla slova bratra Antonína při mé přátelské návštěvě v rodinném kruhu v do-
bě jeho nemoci . Byla to příležitost, abych poděkoval poctivému, obětavému, odváž-
nému a nezištnému člověku za jeho dlouholetou práci v různých komisích v MO 
ČSL Zábřeh v době totality.
 S úctou a opravdovou vděčností vzpomínáme na jeho přístup k veřejnému 
uplatnění křesťanských zásad v každodenním životě. Navzdory posměškům, na-
rážkám a ponižování nic neslevil ze své živé víry. 
 Po roce 1989 se v něm probudilo sportovní srdce a zapojil se do obnovení 
ORLA.
 Bratr Jašek byl u zrodu Stojanovy župy Zábřeh. V jejím čele jako starosta praco-
val až do roku 1999. Poté převzal funkci starosty jednoty Zábřeh, ve které pracoval, 
dokud mu to dovolil zdravotní stav. 
 Celý jeho život byl vyplněn prací pro společnost a živou vírou v milosrdného 
Boha. Náš Pán si v pondělí 8. prosince tohoto roku povolal našeho přítele a bratra 
Antonína Jaška, aby složil své hřivny. My jsme se s bratrem Antonínem rozloučili ve 
čtvrtek 11. prosince, kdy  yl uložen do rodinného hrobu na zábřežském hřbitově. 
 Věříme, že naše modlitby, prosby a přímluvy k Panně Marii dovedou bratra An-
tonína před Boží oltář k věčnému společenství. Čest jeho památce. 
                                                S pověřením organizace KDU-ČSL a ORLA Jan Zíka

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 11. 12. 2003


