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ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Odevzdat se s vírou Bohu 
znamená přijmout 
nepochopitelnost Boha 
a to i s paradoxem, 
že ve smrti vzniká 
defi nitivní život 
a v neúspěchu defi nitivní spása.
Takto viděná víra 
je protimluv ale také naděje.

L. Jockvig

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
k slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen

ŽALM  79 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni
 

Čtení 1: Mich 5,1-4a              2: Žid 10,5-10            Ev. Lk 1,39-45        
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502  příští neděli: Břízovo 503



ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Ježíšův příchod na zem přinesl radost světu i mnohému lidskému srd-
ci. Tentýž Ježíš přichází do našich srdcí znovu a znovu. Chce rozdá-
vat mír a radost. Kéž jeho příchod o těchto Vánocích přinese každému 
z nás tu radost a ten mír, který touží rozdávat. Prosme ho o radost a 
mír v našich srdcích.                                    Matka Tereza

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
POSLEDNÍ ADVENTNÍ KONCERT 
Komorní soubor učitelů Základní umělecké ško-
ly CAMETARA QUINTET, pod vedením Jana 
Adamce, vás zve na koncert, který se koná v ne-
děli 21. prosince 2003 ve farním kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze. Začátek ve 14 hod. Vstupné 
dobrovolné. 

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ 
Ve čtvrtek 25. prosince v 15 hod. si můžete přijít 
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 
V pátek 26. prosince v 16 hod. jste srdečně zváni do chrámu sv. Bartoloměje na 
benefi ční koncert dechového souboru COLLEGIUM BUCINATORUM, výtěžek 
kterého bude věnován na podporu Mateřského a rodinného centra při Katolic-
kém domě v Zábřeze. Vstupné dobrovolné.

VARHANNÍ KONCERT šumperského rodáka Radima Diviše z Nürnbergu, vám 
na Silvestra nabízíme jako možnou inovaci tradičního silvestrovského programu.
Koncert začíná v 16.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Uslyšíte skladby klasické-
ho varhanního repertoáru od skladatelů: J. S. Bacha, A. Vivaldiho, R. Driffi la, C. 
Francka, a L. Viernee. Vstupné dobrovolné.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
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 je každému. Můžete si přijít 
zapálit BETLÉMSKÉ SVĚTLO také ke kašně na Masaryko-
vě náměstí, kde bude k dispozici od 17 do 18 hod. odpo-
ledne.                                            Tomáš Hampl



� JESLIČKY CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE – prohlédnout betlém si můžete 
přijít ve čtvrtek 25. a v pátek 26. prosince v 9.30 – 12.00 a 13.30 až 18.00 hod. 

� VÁNOČNÍ PROHLÍDKU FARNÍHO MUZEA ZÁBŘEH ve věži chrámu sv. 
Bartoloměje si můžete naplánovat na čtvrtek 25. prosince. Otevřeno bude 9.30 
– 12.00 a 13.30 až 18.00. V expozici je také betlém chrámu sv. Barbory. Vstupné 
dobrovolné.

� MOHELNICKÝ BETLÉM je přístupný veřejnosti denně od 25.12 do 5.1. vždy 
10-12 a 14-17 hod. (25., 31. 3.1. jen do 16) tel.: 606933463

� TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY. Předloni jsme ve vánoční době prožili nevšední zá-
žitek při návštěvě Třešti u Jihlavy. Tradice stavění domácích betlémů se zde dědí 
z generace na generaci. Betlémy jsme si mohli prohlédnout přímo v domovech je-
jich tvůrců. Navštívili jsme asi 17 rodinných domků, betlémy byly také v synagoze 
a kostele. I letos v sobotu 24. ledna pořádáme jednodenní autobusový zájezd do 
Třeště. Doba odjezdu 6.45 hod. z Masarykova náměstí, cena 190 Kč. Bude mož-
nost poobědvat v restauraci. Pokud se chcete přihlásit, je třeba zároveň zaplatit i 
cenu zájezdu. Hlásit se můžete na tel. 583 411 577 u manželů Mileny a Petra Janů 
(nejlépe po 19 hod.) i ve farní kanceláři (v pondělí 22. 12. a 29. 12.).
 Bližší informace  si můžete také přečíst ve vývěsce (u rozpisu bohoslužeb) kos-
tela sv. Bartoloměje.                                                                         Milena a Petr Janů

� VÝSTAVA PLOŠNÝCH FOTOGRAFIÍ V JEDLÍ. V předvánočním čase si mů-
žete v kulturním domě v Jedlí prohlédnout výstavu trojrozměrných fotografi í je-
delského rodáka Jana Polácha. Kromě hradů a zámků v Čechách je námětem jeho 
fotografi í také obec Jedlí a její církevní objekty. Výstava bude otevřena: ve čtvrtek 
18. 12., v sobotu 20. 12. a v neděli 21.12. vždy v době od 15 do 17 hod. 

� PODĚKOVÁNÍ. V neděli 30 listopadu si mnozí z vás po mši 
svaté odnášeli ze zábřežského kostela VÁNOČNÍ HVĚZDU jako 
pozornost za dar věnovaný dětem z onkologického oddělení olo-
moucké nemocnice. Celkem jsme vás podarovali 167 květinami 
(včetně květin z Ledňáčku) a dětem jste darovali celkem 17.600 Kč. 
Všem, kteří jste přispěli děkujeme za štědrost.                       Annemarie Tempírová

BLAHOPŘÁNÍ
23. PROSINCE OSLAVÍ 70 ROKŮ ŽIVOTA PAN

FRANTIŠEK MINÁŘ Z ROVENSKA.

ZA JEHO OBĚTAVOU STAROST O ZDEJŠÍ HŘBITOV,

POMOC PŘI ÚDRŽBĚ KAPLE I ÚČAST VE FARNÍ RADĚ

MU UPŘÍMNĚ DĚKUJEME A DO DALŠÍCH LET ŽIVOTA PŘEJEME 

HODNĚ ZDRAVÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004 A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC ! 
 Ještě jednou se obracíme na všechny 
ochotné, kteří by nám mohli pomoci s pořá-
dáním TS 2004. Otec arcibiskup Jan vyslovil 
přání, aby Tříkrálová sbírka byla zazářivším 
světlem a nesením radostné zvěsti do všech 
domácností. To však můžeme splnit jen teh-
dy, nalezneme-li v našich farnostech dostateč-
né množství těch, kteří chtějí pomáhat a nasa-
dit své síly pro dobré dílo.
 Spolu s  vyúčtováním výtěžku předchozí Tříkrálové sbírky Vám nově nabídne-
me „tříkrálovou vystřihovánku“. Jejím vylepením do okna máte možnost se veřej-
ně přihlásit k podpoře charitního díla. Přihlásíte se k tomu, že jste přijali skupin-
ku třech králů, že dokážete sdílet problémy a potřeby bližních v nouzi. Přihlásíte 
se k tomu, že se na rozdíl od věčných nespokojenců, bručounů a nejmenovaných 
televizních stanic chcete dělit převážně o ty „dobré zprávy“. Vylepením tříkrálo-
vého motivu se navíc můžete zúčastnit tříkrálové soutěže.

Mgr. Barbora Jílková, asistentka TS 2004 Charita Zábřeh
Žižkova 15, tel. 583 412 587, 608 218 293

TŘÍKRÁLOVÉ POŽEHNÁNÍ
 V pátek 2. ledna 2004 v 9.30 hod. bude v zábřežském kostele celebrovat mši 
svatou otec  biskup Josef Hrdlička. Při ní požehná tříkrálovým koledníků, aby 
spolu s koledováním roznášeli požehnání do všech domovů, kde je přijmou.
 Očekáváme, že se „králové“, stejně jako loni, dostaví v královských kostý-
mech.  A  přejeme  porotě,  která  bude  hodnotit zručnost, nápaditost i vtip, aby 
měla v nelehkém rozhodování „spravedlivou ruku“. Nejlepší skupiny budou od-
měněny.                                                       redakce

TŘÍKRÁLOVÁ HRA
Tři králové jsou znamenali hvězdu, kterou jsou viděli, hned své 
koně sedlali, do Betléma jsou se brali a jemu dary dali. 

(úryvek z textu hry)

V neděli 11. ledna Vás DNO (Divadélko na okraji) zve na 
představení lidové TŘÍKRÁLOVÉ HRY Z ROSIC. Začátek 
v 16 hod. Účinkují: Veronika Florianová, Jana Černá, Hana 

Lexmanová, Marta Lexmanová, Stanislav Badal, Josef Michalčík, Aleš Pátek, Jan 
Stejskal, Barbora Hamplová, Gabriela Tillová, Marie Jašková, Ivana Hýblová, Mar-
kéta Krieglerová, Barbora Michalčíková.



Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hojnost Bo-
žího požehnání, pokoje a dobra Vám srdečně přeje Spolek Metoděj 
Zábřeh.
S blížícím se koncem roku by-
chom rádi poděkovali Vám 
všem, kteří jste nás i letos  pro-
vázeli svojí přízní a modlitbami, 
navštěvovali připravované akce, pomáhali nám  s jejich zabezpečením, účastnili se prací 
na hřišti a zahradě a  také nám dokázali odpustit naše nedokonalosti.

CELODENNÍ SEMINÁŘ
S PhDr. JIŘINOU PREKOPOVOU NA TÉMA

Pevné objetí jako životní styl a terapie
pořádá Mateřské a rodinné centrum, Spolek Metoděj a Římskokatolická farnost 
Zábřeh
V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU V SOBOTU 10. LEDNA 2004

Jiřina Prekopová je renomovaná psycholožka, žijící 
toho času v Bavorsku.
Publikuje v němčině a překlady jejích knih u nás 
zprostředkovává nakladatelství Portál.
Připravovaný seminář je otevřený všem, kteří se zají-
mají o výchovu, pedagogiku či psychologii: rodičům, 
učitelům, pracovníkům s dětmi, lékařům, studen-
tům, katechetům i snoubencům.
Témata semináře: Pevné objetí jako životní styl a te-
rapie; Co potřebují děti a co rodiče;
Pravidla rodinného systému; Jak se dá pomoci pro-
blémovým dětem stavěním rodin a pevným obje-
tím;Večer otázek a odpovědí

Cena semináře činí 250 Kč. V této ceně je k dispozici občerstvení během přestá-
vek a společný oběd.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba se přihlásit do 7. ledna 2004 na adrese:
Katolický dům, Sušilova 38,Zábřeh, telefon 583 415 327 a složit zálohu 150 Kč.

Milí přátelé, bratři a sestry, jako každý rok prožíváme vánoční svátky ra-
dostně a v očekávání, co nám přinese rok příští. Za všechny maminky, 
které do Mateřského a rodinného centra během roku přicházejí, Vám ze 
srdce přeji  klidné prožití svátků v  rodinném kruhu se svými nejbližšími, 
hojnost Božího požehnání a mnoho dobrého v roce 2004.  

Alena Enterová



JAK PROŽÍVAT VÁNOČNÍ SVÁTKY V RODINNÉM KRUHU
 Štědrý den je dnem uvedení do sváteční atmosféry. Nepracuje se a nenakupuje se, je 
dnem rodiny – všichni touží být doma a spolu, je dnem dobrovolného postu – půst je vý-
razem přípravy na velké věci. 

CO PŘIPRAVUJEME PŘEDEM
Vánoční stromek – připomíná strom poznání dobrého a zlého v ráji, připomíná 
také dřevo jeslí, do kterých byl položen narozený Spasitel, i dřevo kříže na kterém 
nám svou smrtí znovu získal Boží přízeň.
Vánoční rybu – postní jídlo, protože v jižních krajích to bylo jídlo nejchudších lidí. 
Ryba je pro křesťany také starým symbolem víry. Řecky ichthys – začáteční písme-
na skládají větu: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel. 
Betlém – připomíná události Kristova narození.
Betlémské světlo – živý plamen, který se rozváží z beltémské jeskyně v Izraeli po 
celém světě. 

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
Ti, kteří se účastní odpolední mše svaté z vánoční vigilie před večeří (hlavně ro-
diny s malými dětmi).
Při příchodu z kostela už čeká ozářený stromeček s dárky a připravený je i vánoční 
stůl. Na stole, kde se bude konat štědrovečerní večeře svítí betlémské světlo a u něj 
soška Ježíška z domácího betléma. Otec přečte úryvek z Lukášova evangelia (Lk 2,1-
20). Pak každý člen rodiny vezme do rukou sošku Ježíška a přednese modlitbu pro-
seb a díků, nejraději vlastními slovy. Všichni odpovídají: Prosíme tě, vyslyš nás, nebo 
Amen….Prosby zakončíme modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné. 
Pak se požehná jídlo. Po skončení večeře se zazpívají koledy u stromečku a rozdělují 
se dárky. 
Ti, kteří se účastní mše svaté až po večeři.
Na svátečně prostřeném stole je betlémské světlo a zapálí se všechny svíce adventní-
ho věnce.
Členové rodiny si mohou rozdělit jednotlivé přímluvy: za rodinu, za církev za národ, 
za svět, za zemřelé. Každá přímluva končí Zdrávas, Maria…
Potom se všichni postaví a modlí se modlitbu Anděl Páně. Při slovech: „Slovo se stalo 
tělem“ se rozsvítí hlavní světla. Pak otec čte úryvek z evangelia (Lk 2,1-20) a poté ná-
sleduje modlitba před jídlem. Je vhodné, aby chvíli, kdy se jde ke stromečku oznámil 
zvonek, protože zvony jsou znamením živého Krista mezi námi. U stromečku zpíváme 
koledy, rozdělíme dárky. Všechno, co jsme doma prožili se má dovršit svatým přijímá-
ním. Na to je třeba být předem připraven svatou zpovědí v předvánoční době. 



               Když rody a národy samy vytvářely své bohy,
 přišel Ten, který je.
 Vstoupil do dějin člověka
 a odhalil mu tajemství skryté
 od založení světa.
                                                                              Jan Pavel II., Římský triptych

 
 Jaké tajemství?

 Na to odpovídá evangelista Jan:

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

 Vánoce zjevují tajemství lásky Boha, kterému záleží na člověku, 
Boha, který se stane i jedním z nás a vlastním životem zaplatí štěstí 
člověka.

 Vánoce zjevují hodnotu a důstojnost člověka, jemuž z lásky slouží 
sám Bůh. Ano, tak je člověk veliký, že mu slouží i Bůh. Jeho velikost 
však není v tom, co má nebo umí. Jeho velikost je v tom, že si ho za-
miloval Bůh. Proto jsou Vánoce důvodem k mimořádné radosti. 

 Taková důstojnost však zavazuje.

 Přeji Vám, aby se Vaše srdce o těchto Vánocích naplnilo radostí 
z objevu tajemství Boží lásky a Vaše oči aby dovedly vidět důstojnost 
každého člověka, známého i přistěhovalce, nenarozeného i starého, 
i toho, kterého je těžko milovat a vážit si třeba pro jeho chyby. 

Kéž tak i skrze Vás znovu vstoupí do dějin člověka Bůh.

Pak ať Vás Bůh zrozený ve Vašem srdci naplní radostí 
a žehná Vám po všechny dny roku 2004.

                                                                                      Jan Graubner 
Vánoce 2003                                                             arcibiskup olomoucký



SBÍRKA Z NEDĚLE 14. PROSINCE: Postřelmov 2.210 Kč, Lesnice 1.410 Kč, 
Dlouhomilov 480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes měsíční sbírka Dlou-
homilov. 

� PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ: pondělí 22. prosince: Brníčko 17 – 18 ho-
din, úterý 23. prosince: Postřelmov 17 –18 hodin. 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:
STŘEDA 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN: Hrabišín 20.00 a Postřelmov 22.00.
ČTVRTEK 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, 
Sudkov 11.00, Dlouhomilov 17.00
PÁTEK 26. 12. – SV. ŠTĚPÁNA: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11 hod.
NEDĚLE 28. PROSINCE – SVÁTEK SV. RODINY    (dle nedělního rozpisu)

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB:
VE STŘEDU 31. PROSINCE bude mše sv. v Leštině v 15.30 a v Postřelmově 
v 16.30 hod. 
VE ČTVRTEK 1. LEDNA O SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ P. MARIE (NOVÝ ROK) 
budou mše sv. v Postřelmově 8.00, v Lesnici 9.30 a v Dlouhomilově 11.00 hod. 
V SOBOTU 3. LEDNA bude mše svatá v Strupšíně ve 14.30 hod. 

VÁNOČNÍ KONCERT V POSTŘELMOVĚ 
Ve čtvrtek 26. 12. 2003 v 15. hodin se v kostele sv. Matouše v Postřelmově usku-
tečni vánoční koncert. V program zazní části z České pastorální mše vánoční J. J. 
Ryby „Hej, Mistře!“, části z II. České vánoční mše od E. Marhuly, dále skladby od 
J. J. Ryby, Fr. Šimíčka a samozřejmě vánoční koledy.
Zpívat bude chrámový sbor z Postřelmova a Chromče, sólo paní Bohumila Velčov-
ská a pan Petr Kašpárek. Sbor řídí pan František Rýznar. Varhany - Robert Poisl, 
hudební doprovod (dechové a smyčcové 
nástroje) - orchestr pana Jeronýma Mo-
ravy.

V pátek 2. ledna 2004 bude v Zábřeze 
mše svatá pro všechny tříkrálové koled-
níky. Začíná v 9.30 a bude ji slavit pan 
biskup Josef Hrdlička, který kolední-
kům požehná na cestu. Stejně jako v lo-
ni je vyhlášena soutěž o nejlépe ustroje-
ného krále.                           P. Jiří Putala 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.220; Jedlí 1.600; Svébohov 1.660; Hoštejn 990; Zvole 1.940; Lubník 450; Ta-
tenice 1.090; Postřelmůvek 530; 
Dary Zábřeh:  na bibli pro Kubu jsme odeslali 6.000 Kč a na misie – za vánoční po-
hlednice 2.000 (na misie jsme odeslali peníze předem – pokladnička na zadním oltáři 
je stále k dispozici).   Všem dárcům ať odplatí Pán.                                   P. František Eliáš

SILVESTR PRO MLÁDEŽ VĚKEM ČI SRDCEM
 Je-li v tobě ještě kousek puberťáka a nemáš s kým prožít konec roku, pak jsi 
právě ten, koho zveme. A to 31. prosince, na  SILVESTRA, do klubu důchodců 
v Olšanech naproti kinu. Začínáme do 17 hod. Pokud chceš pomoci s přípravou 
programu, pak přijdi s nápady, pomůckami nebo i bez nich již ve 13.30 hod. 
AUTOBUS z Valové v: 12.33, 12.40, 16.17 k závodu do Olšan a 0,5km pěšky, 
v 15.04 do Klášterce a kolem drogerie a závodu 1 km pěšky. 
VLAK ze Zábřeha:  12.15, 13.26, 14.26, 15.09, 15.47 s přestupem v Bludově, do 
zast. Bartoňov a pak 2 km pěšky (nebo z vlaku v 14.26 jen do Bludov-lázně (14.44) 
a popojít 0,5km k sokolovně u Chromče na aut. (od Špk.) v 15.16 do Olšan). 
 Program bude končit v 22 či 23 hod. Pak nás bude čekat pěší či auto-pěší pouť 
ke Kostelíčku u Hrabenova, kde bude při svíčkách půlnoční mše svatá. 
 Vstupné dobrovolné: 0 - 20 Kč. 
 Přespání po návratu nejlépe vyřešíte na karimatkách,  ve vlastních spacácích. 
S sebou vlastní hrníček (nejen na čaj) a jídlo do společné kuchyně. Čili sníme jen 
to, co přineseme. Skromné pití bude zajištěno. Novoroční mše sv. bude v Klášter-
ci v 7.20 hod.                                                                                     P. Radomír Šidleja

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
ŠTĚDRÝ DEN středa 24. 12.: otvírání jesliček Klášterec 14.30,  Cotkytle 15.45 „půlnoční“  
VEČERNÍ: Klášterec 18.00, Hor.Studénky 20.00 POZOR ZMĚNA!, Štíty 22.00
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ čtvrtek 25.12.: Klášterec 7.20, Štíty 9.00, Cotkytle 10.45, H. Stu-
dénky 17.00
SV. ŠTĚPÁN: Klášterec 7.20, Štíty 9.00, H. Studénky 10.30
SV. JAN: H. Studénky 17 (obnova manželských slibů)
SV. RODINA: Klášterec 7.20, Štíty 9.00, Cotkytle 10.45 (obnovy manželských slibů)
Pondělí 29. 12.: Klášterec 7.30
Úterý 30. 12.: Strážná 8.00
SV. SILVESTR, středa 31.12.: Štíty 9.00
MOŽNOST NÁVŠTĚVY KOSTELA A JESLIČEK ve farních kostelích spravovaných ze Štítů 
na Boží hod a na sv. Rodinu vždy alespoň od 14.00 do 15.00.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – budou skauti ve Štítech roznášet do všech domů na Štědrý 
den dopoledne. Bude též možnost připálit si vlastní svíci v kostele 23.12. v podvečer nebo 
24.12. odpoledne (12 hod.)



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE
A OKOLNÍCH FARNOSTECH

STŘEDA 24. PROSINCE - ŠTĚDRÝ DEN
Zábřeh: rorátní mše svatá 7.00 hod.
Otvírání jesliček: Zábřeh 15.30, Svébohov 15.30 hod.

VEČERNÍ BOHOSLUŽBY
Zábřeh: 21.00 mše svatá s koledami; 23.00 Rybova mše vánoční
Jedlí 21.00 Tatenice 22.00 Hoštejn 23.30 
Lubník 20.30 Zvole 21.00 Svébohov 23.00

ČTVRTEK 25. PROSINCE, PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ 
Zábřeh: 6.55, 8.30 a 18 hod. 
Jedlí   9.00 Tatenice   9.00 Hoštejn 10.30 
Lubník   7.45 Zvole 10.15 Svébohov 10.30
* O svátku Narození Páně doprovodí mši svatou v 8.30 sbor pod vedením Ing. Zdeňka Břízy. 
Zazpívají II. vánoční mši Jana Jakuba Ryby (její provedení bude zábřežskou premiérou)

Mši svatou ve farnosti Zvole bude v 10.15  hod. celebrovat otec biskup Jo-
sef Hrdlička.

PÁTEK 26. PROSINCE, SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Zábřeh: 6.55 a 8.30
Jedlí 9.00 Tatenice 9.00 Hoštejn 10.30 
Lubník 7.45 Zvole 10.15 Svébohov 10.30
Kosov 11.30 Postřelmůvek 10.30 BS Hněvkov 9.00 BS

SOBOTA 27. PROSINCE, SVÁTEK SV. JANA APOŠTOLA, EVANGELISTY
Zábřeh:    7.00
Rovensko  16.30 (s nedělní platností) 
Lubník 17.00
Nezapomeňte, že na svátek sv. Jana apoštola a evangelis-
ty si můžete dát  v kostele sv. Bartoloměje posvětit víno. 

NEDĚLE 28. PROSINCE dle nedělního rozpisu 

SILVESTROVSKÁ DĚKOVNÁ MŠE SVA-
TÁ VA ZÁBŘEZE

Radim Diviš, rodák ze Šumperka a varhaníka v Nür-
nbergu doprovodí 31.12.2003, to je na Silvestra, tra-
diční děkovnou bohoslužbu ve farním chrámu sv. 
Bartoloměje. Zazní „Fanfare“ od Lemmense, vánoč-
ní pastorely Kuchaře a Brixiho a Toccata G-Dur od 
Duboise. 


