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SVÁTEK SVATÉ RODINY

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Co může pro dnešní rodinu, 
pro otce, matku a dítě 
znamenat SVATÁ RODINA? 
Vždyť tehdy bylo všechno jinak. 
Opravdu všechno? Bylo tam Dítě, 
které milovala Marie, jeho matka 
a Josef, zákonný otec místo Boha. 
Tito tři byli jedno ve vzájemné 
lásce a úctě. Dítě i rodiče čekali 
bolesti i otázky. Ale co jim mohlo ublížit, 
když s důvěrou byli připraveni obětovat
život svůj i svého dítěte.  

„Ze stolu Božího Slova“

Posiluj nás, Bože, 
ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny 
a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, 
abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.
 Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, ne boť on s tebou
 v jednotě Ducha sva tého  žije a kraluje po všechny věky věků.
                                                                                                  Amen

ŽALM 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
Čtení 1: Sir 3,3-7.14-17a           2: Kol 3,12-21            Ev. Lk 2,41-52         
Ordinárium: Břízovo  č. 503  příští neděli: Ebenovo č. 504



BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE A V OKOLÍ
PONDĚLÍ 29.12. Zábřeh 9.30
STŘEDA 31.12. – SILVESTR: Zábřeh 15.00, Svébohov 15.00; Jedlí 17.00 hod. 
ČTVRTEK 1. LEDNA 2004 PODLE NEDĚLNÍHO ROZPISU

SILVESTROVSKÁ DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V ZÁBŘEZE
A VARHANNÍ KONCERT

 Radim Diviš, rodák ze Šumperka a regenschori v Nürnbergu doprovodí 31. 12., to je na  
Silvestra,  tradiční děkovnou bohoslužbu  ve farním chrámu sv. Bartoloměje. Zazní „Fanfa-
re“ od Lemmense, vánoční pastorely Kuchaře a Brixiho a Toccata G-Dur od Duboise. 
 Po skončení mše svaté budete mít možnost nadýchat se při procházce posledních douš-
ků čerstvého „loňského“ vzduchu, případně si dát malé občerstvení, a vrátit se znovu do 
chrámu, kde bude silvestrovské odpoledne pokračovat varhanním koncertem, který začíná 
v 16.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Radim Diviš zahraje skladby klasického varhanní-
ho repertoáru od skladatelů: J. S. Bacha, A. Vivaldiho, R. Driffi la, C. Francka, a L. Viernee. 
Vstupné dobrovolné.

Poděkování
 Děkujeme všem členům pastoračních a ekonomických rad za jejich práci, za rady, fyzic-
kou pomoc i duchovní podporu v uplynulém roce. 
 Poděkování patří také všem křesťanům, kteří se aktivně a iniciativně zapojili do života 
našich farností, všem, kteří pomohli vlastním nasazením, fi nančním darem, modlitbou.
 Děkujeme zastupitelům měst a obcí za dobrou spolupráci a pomoc při správě a opra-
vách církevních objektů. 
 Přejeme Vám radost z narození Ježíše Krista a požehnání do nového roku. Ať s vámi se 
všemi zůstává mír, klid a dobrá vůle. 
                                    P. František Eliáš, P. Radomír Šidleja, P. Jiří Putala, P. Jaromír Přibyl

Ať světlo Betléma, opravdová láska, pevnost rodiny a radost ze života provázejí Vaše dny 
v roce 2004. Ze srdce přeje a za přízeň v uplynulém roce 2003

děkuje redakce farních informací 

  

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hojnost Božího požehnání, pokoje 
a dobra Vám srdečně přeje Spolek Metoděj Zábřeh.

DĚKUJEME všem našim dobrovolníkům, sponzorům i drobným dárcům za jejich přízeň 
v uplynulém roce. Klientům a pacientům za důvěru, s níž se svěřili do naší péče. Přejeme 

Vám všem pokoj, dobro a Boží požehnání v roce 2004.       
Charita Zábřeh

  

Kolektiv Luňáků Vám přeje krásný, požehnaný a láskyplná čas vánoční a nový rok podle 
Vašich přání



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004
Zazvoní-li na začátku příštího roku u vašeho 
domu skupinka tří králů, vězte, že Vám přináše-
jí radostnou zprávu o tom, že dítě se již narodi-
lo a světu byl dán Spasitel. Tři písmena na veře-
jích - K+M+B - značí požehnání pro dům a všech-
ny, kteří v něm bydlí, na celý nastávající rok. To 
všechno dohromady není zrovna málo! Prosíme 
tedy, přijměte koledníčky, povzbuďte je vlídným 

slovem a třeba i kouskem cukroví nebo čajem. 
Úkolem „pravých“ Tří králů bylo šíření radostné zvěsti o Božím narození. My součas-
ní koledníci také šíříme radost, a to jak mezi naše dárce tím, že jim nabízíme možnost 
rozdělit se o svůj majetek s potřebnými, tak mezi obdarované, kterým tato sbírka po-
máhá. Ta letošní radost se ještě zmnohonásobí v jedné konkrétní domácnosti, která se 
zúčastní naší Tříkrálové soutěže: Každý, kdo přispěje do kasičky, dostane od koled-
níků tříkrálovou vystřihovánku. Šanci na výhru má každý, kdo se „přihlásí ke sbírce“ 
a vyjádří jí svou podporu tím, že si vystřihovánku vylepí do okna. Jedna domácnost 
pak bude vylosována a dostane odměnu, dar od sponzora soutěže, počítačové fi rmy 
RPS Computers.                         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 sva-
tou otec biskup Josef Hrdlička. Při ní požehná tříkrálovým koledníků, aby spolu s ko-
ledováním roznášeli požehnání do všech domovů, kde je přijmou.
 Očekáváme, že se „králové“, stejně jako loni, dostaví v královských kostýmech. 
A přejeme porotě, která bude hodnotit zručnost, nápaditost i vtip, aby měla v neleh-
kém rozhodování „spravedlivou ruku“. Nejlepší skupiny budou odměněny.     redakce  

TŘÍKRÁLOVÁ HRA
Tři králové jsou znamenali hvězdu, kterou jsou viděli, hned své koně sedla-
li, do Betléma jsou se brali a jemu dary dali. (úryvek z textu hry)
V neděli 11. ledna Vás DNO (Divadélko na okraji) zve na představe-
ní lidové TŘÍKRÁLOVÉ HRY Z ROSIC. Začátek v 16 hod. 
Účinkují: Veronika Florianová, Jana Černá, Hana Lexmanová, Marta Lexmanová, Sta-
nislav Badal, Josef Michalčík, Aleš Pátek, Jan Stejskal, Barbora Hamplová, Gabriela 
Tillová, Marie Jašková, Ivana Hýblová, Markéta Krieglerová, Barbora Michalčíková.

TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY
V sobotu 24. ledna pořádáme jednodenní autobusový zájezd do Třeště. Doba odjezdu 
6.45 hod. z horního náměstí, cena 190 Kč. Bude možnost poobědvat v restauraci. Po-
kud se chcete přihlásit, je třeba zároveň zaplatit i cenu zájezdu. 
Hlásit se můžete na tel. 583 411 577 (nejlépe po 19 hod.) u manželů Mileny a Petra 
Janů  i ve farní kanceláři (v pondělí 22.12. a 29.12.).
Bližší informace  si můžete také přečíst ve vývěsce (u rozpisu bohoslužeb).



SBÍRKY NEJSOU V TOMTO ČÍSLE UVEDENY, PROTOŽE POSLEDNÍ ČÍSLO FI 
BYLO DÁVÁNO DO TISKU V PŘEDSTIHU

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 Olša-
nech naproti kinu. Začínáme do 17.hod. Pokud chceš pomoci s přípravou progra-
mu, pak přijdi s nápady, pomůckami nebo i bez nich již ve 13.30 hod. 
AUTOBUS Z VALOVÉ ODJÍŽDÍ 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. Vlakem ze Zá-
břeha 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 0,5 
km 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. 
 Možnost 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. Vstupné dobrovolné: 0-20 Kč. 
Novoroční mše sv. bude v Klášterci v 7.20 hod. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

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, v Lesnici 9.30 a v Dlouhomilově 11 hod. 
V SOBOTU 3. LEDNA bude mše svatá v Strupšíně ve 14.30 hod. 
                                                                                                                    P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH NA ŠTÍTECKU
NEDĚLE 28. 12. SVÁTEK SV. RODINY: 
Klášterec 7.20. Štíty 9.00, Cotkytle 10.45 (obnovy manželských slibů)
PONDĚLÍ 29. 12. sv. Tomáš Becket: Klášterec 7.30
ÚTERÝ 30. 12.: Strážná 8.00
STŘEDA 31. 12. SV. SILVESTR: Štíty 9.00

MOŽNOST NÁVŠTĚVY KOSTELA A JESLIČEK ve farních kostelích spravova-
ných ze Štítů na Boží Hod a na sv. Rodinu vždy alespoň od 14.00 do 15.00. 

P. Radomír Šidleja



MOHELNICKÝ BETLÉM  SE ROZŠIŘUJE
 Unikátní dílo řezbáře Josefa Nedomlela ze Starého Města u Bruntálu, který je umístěn 
v kapli sv. Anny kostela sv. Tomáše Becketa na ploše 42 m2, opět rozšířen.
 Jedná se o pět dřevěných fi gurek muzikantů, které se navíc i pohybují. Prakticky po 
patnácti letech se konečně uskutečnil sen správce betléma Pavla Nenkovského, který měl 
ještě za svého života uskutečnit tvůrce betlému pan Josef Nedomlel.
 Pavel Nenkovský i po smrti pana Josefa Nedomlela stále udržoval kontakt s jeho rodi-
nou. Jeden ze tří synů tvůrce mohelnického betlému - pan František Nedomlel se v době 
již předrevoluční živil dřevořezbou.
 Při jeho poslední návštěvě našeho mohelnického betlému v loňském roce pak bylo do-
mluveno, že se pokusí mohelnický betlém rozšířit, a to o již dříve zmiňovanou skupinku 
hrajících muzikantů. Již tehdy poprvé přímo u jesliček ukázal i první pracovní nákres fi gu-
rek. Za největší problém František Nedomlel považoval oživení fi gurek. Zajel si do Třebe-
chovic pod Orebem, kde si popovídal se správcem tamního světoznámého betléma a hlav-
ně se podíval na způsob pohonu tamních fi gurek. Přímo na místě tehdy zjistil, že vymýšlet 
něco nového je zcela zbytečné, poněvadž mechanický systém třebechovického betléma je 
téměř dokonalý. A tak naše mohelnické přírůstky byly rozpohybovány právě podle tohoto 
vzoru. O letošních vánočních svátcích tak můžete jako jedni z prvních vidět pět hrajících 
muzikantů, a to tak zvaného gajdoše - houslistu a kapelníka v jedné osobě, hráče na zobco-
vou fl étnu, hráče na tarogáto, dále hráče na e-trubku a muzikanta hrajícího na kontrabas.
 O práci na rozšiřování našich jesliček se dozvěděla například i Česká televize, která již 
odvysílala krátkou reportáž z výroby těchto fi gurek pro Mohelnici a s podobným úmyslem 
se ozval i další televizní štáb. 
 Je třeba poděkovat zástupcům našeho města, především pak městské radě, že na roz-
šíření mohelnických jesliček odsouhlasila přispět z městského rozpočtu fi nanční částkou 
30.000 Kč.
 Závěrem je nutno podotknout, že je více než reálné, že u těchto muzikantů nezůstane 
a v dalších letech bude náš mohelnickém betlém s největší pravděpodobností oživen a roz-
šířen dalšími fi gurkami. Vše je již v jednání a máme se opravdu na co těšit. 

Správce mohelnického betléma Pavel Nenkovský, foto: Pavel Nenkovský                

MOHELNICKÝ BETLÉM je přístupný veřejnosti denně od 25.12 do 5.1. vždy 10-12 a 14-
17hod. (25., 31. 3.1. jen do 16) tel.: 606 933 463  



CELODENNÍ  SEMINÁŘ S PHDR. JIŘINOU PREKOPOVOU NA TÉMA

Pevné objetí jako životní styl a terapie
V Katolickém domě v Zábřehu v sobotu 10. ledna 2004

Jiřina Prekopová je renomovaná psycholožka, žijící 
toho času v Bavorsku. Publikuje v němčině a překla-
dy jejích knih u nás zprostředkovává nakladatelství 
Portál. Připravovaný seminář je otevřený všem, kteří 
se zajímají o výchovu, pedagogiku či psychologii: ro-
dičům, učitelům, pracovníkům s dětmi, lékařům, stu-
dentům, katechetům i snoubencům.
Témata semináře: Pevné objetí jako životní styl a te-
rapie; Co potřebují děti a co rodiče; Pravidla rodinné-
ho systému; Jak se dá pomoci problémovým dětem 
stavěním rodin a pevným objetím; Večer otázek a od-
povědí.
Cena semináře činí 250 Kč. V této ceně je k dispozi-

ci občerstvení během přestávek 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 327a složit zálohu 150 Kč. pořádá Mateřské a rodinné centrum, 
Spolek Metoděj a Římskokatolická farnost Zábřeh.

� Ve čtvrtek 15. ledna v 17 hodin jste srdečně zváni do Katolického domu na 
přednášku PhDr. Jana Stříbrného nazvanou ZAMYŠLENÍ NAD HISTORICKOU 
PAMĚTÍ NÁRODA.

Plesová a karnevalová sezóna v Katolickém domě
16. 1.   Sportovní ples;  23. 1. Ples KDU-ČSL;  24. 1.  Dětský maškarní karneval; 
30. 1. Ples Charity; 6. 2.   Hasičský ples; 13. 2. Ples ZUŠ; 20. 2. Maškarní ples s po-
chováváním basy; 21. 2. Dětský maškarní karneval.
 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
Klub maminek – vždy v úterý od 9.00 hodin.
Dětský klub Barvínek – vždy ve čtvrtek od 9.30 hodin.
Kondiční cvičení pro ženy – vždy ve středu v 19.00 hodin
Program na leden 2004:
6.1.  Klub maminek- Co nás čeká v novém roce (plány, nápady, návrhy pro rok 2004)  
  7. 1.  Kondiční cvičení pro ženy
  8. 1. Dětský klub Barvínek - Cvičení a hry pro děti od 1 –3 let.
13. 1. Klub maminek - Beseda s pracovnicemi Fondu ohrožených dětí.
14. 1.  Kondiční cvičení pro ženy
15. 1. Dětský klub Barvínek   
20. 1. Klub maminek – Povídání o věkových zvláštnostech předškoláků a školáků, dětské 

úrazy a jejich prevence, s paní Stanislavou Smorojovou.


