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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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Bůh nám dává znamení. 
Chce, abychom toto 
znamení vyhlíželi, 
abychom ho uviděli a přijali. 
Znamením je Panna a Dítě. 
Jsou znamením slabosti, 
chudoby, naděje 
ale také milosti a pokoje 
od Boha, našeho Otce. 

„ze stolu Božího slova“

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. 

ŽALM 24 Ať vejde Hospodin, on je král slávy
1: Iz 7,10-14 2: Řím 1,1-7  Ev. Mt 1,18-24 
 

Ordinárium: latinské č. 509   příští neděli Olejníkovo č. 502 



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE
A OKOLNÍCH FARNOSTECH
PÁTEK 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN
Zábřeh rorátní mše svatá v 7.00 hod.
 otvírání jesliček 15.30
Ráječek otvírání jesliček 16.00 BS

VEČERNÍ BOHOSLUŽBY
Zábřeh  21.00 mše sv. s koledami, 
 23.00 Rybova mše vánoční
Zvole  21.00  
Svébohov  21.00  
Jedlí  23.00 
Maletín  22.30

SOBOTA 25. PROSINCE – PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ
Zábřeh   6.55, 8.30 a 18 hod.
Zvole  10.15   Jedlí 9.00 Svébohov 10.30

NEDĚLE 26. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY
Zábřeh 6.55, 8.30 a 18 hod.    Postřelmůvek 7.30 BS
Zvole 10.15    Jedlí 9.00 
Svébohov 10.30    Hněvkov 9.00 BS

PONDĚLÍ 27. PROSINCE, SVÁTEK SV. JANA APOŠTOLA A EVANGELISTY 
Zábřeh 9.30  Ráječek 9.00
Nezapomeňte, že na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartolomě-
je požehnat víno. 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2004
Stalo se již tradicí, že v mnohých domácnostech o Štěd-
rém večeru zazáří plamínek Betlémského světla (BS). 
Tento plamínek, zažehnutý v Betlémě, rozvážejí a roz-
nášejí skauti po celé Evropě a v mnoha dalších zemích. 
V naší republice se BS bude rozvážet vlakem ve středu 
22. prosince 2004.
Skauti v Zábřehu budou světlo roznášet na Štědrý den 
od 9 hodin, rádi by jej zanesli do nemocnice, ke starým 
lidem a vůbec všude tam, kde udělá radost. Průvodem jej 

přinesou na dětskou mši svatou spojenou s otvíráním jesliček. Můžete si jej od-
nést i z kostela sv. Bartoloměje.

Za všechny skauty a skautky chci všem popřát požehnané a radostné pro-
žití vánočních svátků a vše nejlepší po celý nový rok 2005!



VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstavu Betlémů, která bude v prostorách věže a půdy 
chrámu sv. Bartoloměje přístupná ve dnech 25. a 26. pro-
since v čase 9.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00, si můžete pro-
hlédnout v rámci vánočních prohlídek Farního muzea 
Zábřeh. K prohlédnutí je pro děti a dospělé připravena 
řada Betlémů a betlémských figurek různého určení, stáří
a materiálu. Ve stejný čas bude otevřen také interiér kos-
tela s chrámovými jesličkami. Prohlídky výstavy jsou do 
Hromnic možné také každou neděli v 8.00. Vstupné dob-
rovolné.                                                   Mgr. František John

ADVENTNÍ KONCERTY A VÁNOČNÍ KONCERTY
 Tuto neděli 19. prosince V 16 hod. vy-
stoupí v kostele sv. Bartoloměje školní pěvec-
ké sbory s „Adventním zpíváním“. Výtěžek 
bude věnován Fondu ohrožených dětí.  
 V sobotu 25. prosince  v 16 hod. si může-
te přijít poslechnout Rybovu mši vánoční v 
koncertním provedení. Ve farním kostele sv. 
Bartoloměje účinkují chrámové sbory ze Zá-
břeha a okolí pod vedením dirigenta Pavla Doubravy

 POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT. Stalo se 
každoroční tradicí, že zábřežský soubor Collegium Bu-
cinatorum v období Vánoc pořádá benefiční koncert.
Jinak tomu nebude ani tento rok. Letošní již 4. ročník 
navíc podpoří nadace Divoké husy, která zdvojnásobí 
výtěžek koncertu. Celá výsledná částka bude věnová-
na Charitě Zábřeh jako příspěvek na zakoupení elek-
trického pojízdného zvedáku. Toto zařízení (v pořizo-
vací hodnotě cca 35.000 Kč) velmi pomůže při manipulaci s klienty se sníženou 
pohybovou schopností.
Pokud máte chuť zpříjemnit si sváteční dny a současně přispět na dobrou věc, tě-
šíme se na Vás v neděli 26. 12. 2004 v 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Zá-
břehu. Srdečně Vás zve nadace Divoké husy, Collegium Bucinatorum a Charita 
Zábřeh

 V pátek 31.12. -  NA SILVESTRA si můžete do koste-
la sv. Bartoloměje, skoro už tradičně, přijít poslechnout  
varhanní koncert Radima Diviše, regenschoriho z No-
rimberka, rodáka ze Šumperka. Začátek v 16 hod. (po 
skončení děkovné mše svatá)    
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 11.440; Postřelmůvek 590; Zvole 3.540; Svébohov 1.600 ;  Jedlí 1.800; Tatenice 
850; Hoštejn 650; Kosov 450; Lubník 422 Kč.
Dary Zábřeh: 10.000 Kč na potřeby farnosti, dary na lepru: dne 12. 12. 2004 byla z Jed-
lí předána částka 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                              P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
 Tuto neděli 19. prosince zveme všechny příznivce dobré de-
chovky na posezení při vánočním punči a pásmu vánočních me-
lodií Stříbrné vánoce se Stříbrňankou. Začátek ve 14.30 hodin. 
Vstupné 90 Kč. Odjezdy mimořádného autobusu: Jestřebíčko –
13.15, Jestřebí -13.20, Zvole - 13.30, Rájec - 13.35, Ráječek ČSAD - 
13.40, Nemile - 13.45

 Ve stejný den v době od 13 do 17 hodin můžete v malém sále Katolického domu 
navštívit PRODEJNÍ VÝSTAVU vánočních ozdob, vazeb, předmětů a výrobků chráně-
ných dílen a na poslední chvíli tak pořídit milou pozornost pro své blízké.

 Pokud nechcete strávit poslední okamžiky tohoto kalendářního roku o samotě, 
zveme Vás v pátek 31. prosince od 20.00 hodin na SILVESTROVSKOU VESELICI. 
K tanci a dobré pohodě zahraje skupina F-band. Předprodej – EDITON, Žižkova 43, 
tel. 583 416 340.                     Za Spolek Metoděj Zábřeh – Josef Klimek

OKÉNKO LUNY - INFORMACE Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
 28. 12. 2004 - 1. 1. 2005 proběhne v Přístavu v Rajnochovicích 
tradiční Silvestr. Zájemci ať se hlásí co nejdříve. 
 V sobotu 8. ledna 2005 proběhne v Podhradní Lhotě 9. tříkrálový 
ples. Začínat se bude v 18. hodin mší svatou, od 19.30 začne zábava 

v KD Podhradní Lhota. Vstupné - 50 Kč. Více informací na plakátě v kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze
 Připomínám, že na nástěnce v zábřežském kostele můžete najít programy duchov-
ních obnov a setkání různých společenství pro 1. polovinu roku 2005
 na nástěnce v zábřežském kostele najdete nové informace o světovém setkání mlá-
deže v Kolíně
 na internetu funguje nová podoba webových stránek pro křesťanskou mládež 
www.signaly.cz Na těchto stránkách najdete nové rubriky, mj. i čerstvé informace 
o setkání mládeže v Kolíně
 Kontaktní adresa: 
 ADCŽM Přístav, Rajnochovice12, 768 71. e-mail: pristav@centrum.cz   
                                     Petr Krňávek

INZERÁT. Darujeme do dobrých rukou  psa, tatranského čuvače. Dobrý hlídač, očkova-
ný, družný, potřebuje pevnou ruku.                                                  redakce, tel. 583 414 531



Sbírky na Bibli pro Kongo: Klášterec 1760; H. Studénky 850 Kč

 VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH 
A PS SLAVÍK. Na předvánoční naladění je třeba na chvíli opustit domácí 
práce a neodmítnout pozvání do kostela Nanebevzetí P. Marie ve Štítech 
ve středu 22. 12. v 16 hodin.
 

 SVÁTOST SMÍŘENÍ
Klášterec sobota 18.12. 7.30 – 9.00 P. Jiří a Radomír
Cotkytle neděle 19.12. 14.00 – 15.00 P. Jaroslav
Štíty neděle 19.12. 14.00 – 15.45 P. Pavel a Radomír
Horní Studénky neděle 19.12. 16.00 – 17.00 P. Pavel 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
OTVÍRÁNÍ BETLÉMA: Klášterec 14.00; Cotkytle 15.30 
„PŮLNOČNÍ“ Klášterec 17.30; Horní Studénky 21.00; Štíty 22.30
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ: jako v neděli (Horní Studénky 17.00)
SVATÁ RODINA: jako v neděli (v Horních  Studénkách mše svatá nebude)

BOHOSLUŽBY NOVOROČNÍ A NEDĚLE 2. LEDNA 2005
Budou jako v neděli. (Klášterec 7.20; Štíty 9.00; Cotkytle 10.45;  Bohoslužby 1. a 2. ledna v 
Hor. Studénkách budou upřesněny až na rozpisech.

 ODBĚRATELE ČASOPISU NAŠE RODINA prosím v případě zájmu, aby si časopis ob-
jednali od příštího roku přímo na svou adresu. Případné nové zájemce odkazuji na starší 
čísla Naší rodiny, kde je adresa k objednávání uvedena. 

 Do okresního kola soutěže „BIBLE A MY“ ze Štítecka postoupili: H. Studénky - Jiří 
Kašpar a Šimon Minář; Svébohov - Jan Vepřek a Vojta Hamala; Štíty - Mir. Bartoš a Bára 
Hermanová; 2. st: Gabriela Šulová, Petr Haltmar a Michal Skalický. Blahopřeji a v pátek 17. 
12. držím palce.          otec Radomír

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. PROSINCE Postřelmov 3.020 Kč, Lesnice 1.570 Kč, Dlouhomi-
lov: 310 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ. Postřelmov - úterý 21. XII. 16 – 17 hodin a Čtvr-
tek 23. XII. 16 – 17 hodin; Lesnice  -  středa 22. XII. od 16 hodin do mše svaté; Chromeč -  
čtvrtek 23. XII. 9 – 10 hodin.

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB mše svatá v Chromči bude ve 
čtvrtek 23. XII. dopoledne v 8.30 hod.. 

 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Pátek 24. XII. Štědrý den (vigilie narození Páně) Hrabišín 20 hod., 

Postřelmov 22 hod.
Sobota 25. XII. Slavnost narození Páně Postřelmov 8 hod., Lesnice 

9.30 hod., Sudkov 11 hod., Dlouhomilov 17 hod.
Neděle 26. XII. Svátek svaté rodiny Postřelmov 8.00 hod., Lesnice 

9.30 hod., Chromeč 11.00 hod.                P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



CELÝ SVĚT ČEKÁ NA MARIINU ODPOVĚĎ
Slyšela jsi Panno, že počneš a porodíš 
syna. Slyšela jsi, že se to nestane pro-
střednictvím člověka, nýbrž prostřednic-
tvím Ducha Svatého. Anděl očekává od-
pověď: je totiž čas, aby se vrátil k Bohu, 
jenž ho poslal. 
I my, ó Paní, očekáváme slovo slitování, my 
které žalostně tísní odsuzující rozsudek. 
A hle, nabízí se ti výkupná cena za naši 
spásu: budeme vysvobozeni ihned, bu-
deš-li souhlasit. Všichni jsme byli stvo-
řeni skrze věčné Boží Slovo, a hle, umí-
ráme. Skrze tvou krátkou odpověď mů-
žeme dojít obnovy, abychom mohli být 
znovu povoláni k životu. 
Za to tě snažně prosí, dobrotivá Panno, 
politováníhodný Adam, vyhnaný z rá-
je, se svým ubohým potomstvem, za to 
tě prosí Abrahám i David. Za to žadoní 
i ostatní svatí otcové, vlastně tvoji otco-
vé, vždyť i oni přebývají v krajině stínu 
smrti. To očekává v kleče u tvých nohou 
celý svět. 
Ne neopodstatněně, vždyť na tom, co řekneš, závisí útěcha ubohých, vykoupení 
zajatých, vysvobození odsouzených a konečně spása všech Adamových dětí, ce-
lého tvého rodu. 
Dej spěšně odpověď, Panno! Odpověz rychle andělovi, a skrze anděla i Pánu. Od-
pověz slovo a přijmi Slovo. Prones své a počni božské. Vypusť pomíjející slovo 
a pojmi do sebe Slovo věčné. 
Proč se zdráháš? Proč se chvěješ? Věř, vyznávej a přijmi. Nechť pokora nabere 
odvahu, ostýchavost důvěru. Naprosto se nyní nehodí, aby panenská prostota za-
pomněla na moudrost. V této jediné věci se, moudrá Panno, neboj opovážlivosti. 
I když je mlčenlivá ostýchavost žádoucí, přece jen je nyní více zapotřebí prokázat 
zbožnost slovem. 
Otevři, blahoslavená Panno, srdce víře, ústa vyznání, lůno Stvořiteli. Hle, ten, po 
němž touží všechny národy, klepe venku na dveře. Co kdyby pro tvé meškání pře-
šel, a ty bys znovu musela s bolestí hledat toho, kterého tvá duše miluje? Vstaň, 
běž a otevři! Vstaň vírou, běž zbožností, otevři vyznáním. 
A řekla: Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova! Lk 1,38
Z homilií svatého Bernarda, opata, obsažených v pojednání „Chvála panenské 
Matky“.


