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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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V radosti, že Boží Syn, 

bohatý na milosrdenství, 

přišel na tento svět, 

a s vírou, že i dnes 

a v každé době 

se v srdcích lidí rodí 

a vždy bude rodit 

n a d ě j e   a   l á s k a...
„ze stolu Božího slova“„ze stolu Božího slova“

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka,
a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, 
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás 
a má účast na našem lidském životě; 
dej, ať my máme účast na jeho božství. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.             Amen

ŽALM 98 Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha
1: Iz 52,7-10                  2: Žid 1,1-6               Ev: Jan 1,1-18
ordinárium: Olejníkovo č. 502 příští neděli: Břízovo č. 503



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE
Pondělí 26. prosince – SVÁTEK SVATÉ RODINY
 Zábřeh  6.55; 8.30 hod.
Úterý 27. prosince – SVÁTEK SVATÉHO JANA, APOŠTOLA
Nezapomeňte, na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartoloměje požehnat víno
Sobota 31. prosince – KONEC OBČANSKÉHO ROKU 
Zvole 8.00, Zábřeh 14.30, Jedlí 15, Svébohov 16.30 hod.
Neděle 1. ledna 2006 – bohoslužby podle nedělního rozpisu 

VÁNOČNÍ KONCERTY 
V ZÁBŘEŽSKÉM FARNÍM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

KONCERT RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ pod vedením dirigenta Pavla Doubravy KONCERT RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ pod vedením dirigenta Pavla Doubravy KONCERT RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ
bude v neděli 25. prosince v 15 hod. 
NA DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ, 26. prosince v 18 hod. jste zváni do kostela sv. 
Bartoloměje na vánoční koncert žesťového tria FLASH BRASS, s nímž bude účin-
kovat na varhany PhDr. Ingrid Silná Ph.D.                                                           red.

VÝSTAVA A SOUTĚŽ BETLÉMŮ
Ve dnech 25. a 26. prosince 2006 proběhne v prostorách půdy a věže farního chrá-
mu sv. Bartoloměje tradiční výstava betlémů. Součástí výstavy bude soutěžní pře-
hlídka betlémů. Veřejnosti bude mimo jiné představen zrestaurovaný Betlém hor-
ního kostela sv. Barbory. Na točitých schodech budou k vidění fotografie Betléma 
a jiných míst Izraele od Mgr. Jana Lazebníčka. Vedle stálých expozic si návštěvní-
ci mohou prohlédnout také výstavu Varhany chrámu sv. Bartoloměje a chrámová 
hudba, uspořádanou při příležitosti padesátiletého jubilea varhan.
Výstava bude otevřena po oba dva dny od 9.30 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 hod. 
Ve stejný čas bude otevřen také chrám sv. Bartoloměje s chrámovými jesličkami.

Za organizátory Mgr. František John

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO. „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)
Stalo se již tradicí, že v předvečer svátku narození Ježíše 
Krista roznáší skauti Betlémské světlo. Světlo radosti, míru 
a pokoje, které bylo odpáleno v betlémské jeskyni a až 
do Vašich domovů jej donese řetěz lidských rukou a srd-
cí. Možná tedy zaklepeme i na Vaše dveře a tento plamí-
nek světla Vám rádi předáme. Pokud se však stane, že se 
právě k Vám nedostaneme (a předem se omlouváme není 
v našich silách navštívit každého) bude možné si Betlémské 
světlo odpálit na Štědrý den odpoledne v chrámu sv. Bartoloměje u jesliček.
Více o betlémském světle naleznete na www.betlemske-svetlo.sky.cz .Víte-li o ně-
kom, komu určitě máme Betlémské světlo donést, stačí zavolat na 608 424 587. 
 Radostné a pokojné vánoční svátky a celý nový rok přejí skauti a skautky ze 
střediska Skalička.                             Tomáš Hampl – vůdce střediska



 ZKOUŠKY OBNOVENY. Zveme všechny zpěváky a zpěvačky, každého kdo 
rád zpívá do chrámového sboru dne 3. 1. 2006. Zkoušky budou vždy v úterý od 
17.00 hod. na faře. „Kdo zpívá dvakrát se modlí.“ 

Těší se na vás MgA. Karol Ozorovský a Mgr.Lenka Ozorovská

 VI. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ. Římskokatolická farnost Svébo-
hov Vás zve na sobotu 14. ledna 2006 do obecního domu na VI. společenský ples. 
Zahájení plesu ve 20 hod. Vstupné 50 Kč, hraje skupina Triangl, tradiční domácí 
kuchyně, bohatá tombola. 

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Zveme všechny příznivce dobré pohody ke společnému pro-
žití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému 
přivítání roku 2006 při Silvestrovské veselici se skupinou F-Band 
z Klášterce, kterou připravujeme na sobotu 31. prosince. Vstupen-
ku s místenkou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji 
u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.

 Ve čtvrtek 5. ledna uvádíme na jevišti Katolického domu 
TŘÍKRÁLOVOU HRU v podání herců Divadélka na okraji. Začá-
tek v 18. hodin vstupné dospělí 30,- děti 15 Kč.

 V neděli 8. ledna Vás zveme na „Putování za betlémy“. Navštívíme betlém v kos-
tele v Mohelnici a v řezbářské dílně pana Beneše v Lošticích. Odjezd ve 13. hodin 
z Valové. Přihlášky u pana Josefa Klimka, tel. 583 412 108, mob.  731 465 717, e-
-mail: spolek.metodej@tiscali.cz.

Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

POŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
 V neděli 1. ledna 2006 se při bohoslužbě v 8.30 hod. 
v chrámu sv. Bartoloměje uskuteční tradiční požehnání a ro-
zeslání tříkrálových koledníků do všech koutů a míst naše-
ho děkanátu. Sváteční mši svatou bude celebrovat P. Vrati-
slav Kozub. Do sváteční, novoroční atmosféry nás po jejím 
skončení naladí krátký pěvecký program v podání pana Kar-
la Ozorovského. Srdečně zveme k účasti obzvláště skupinky 
králů, které se již mohou přijít pochlubit v kolednických kos-
týmech.
 Termín vlastního koledování je pak od středy 4. 1.do neděle 8. 1. 2006. V tuto 
dobu je velmi pravděpodobné, že tři králové navštíví i Vás. Děkujeme již v před-
stihu za Vaši štědrost a vlídné přijetí královské skupinky, vždyť nám přináší po-
žehnání a radostnou zvěst o narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Prostředky 
ze sbírky jsou přitom určeny na pomoc lidem v nouzi doma i v zahraničí a na pod-
poru charitativních projektů.           Miroslav Krejčí – asistent TS 2006
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 18. prosince: Zábřeh 10.770; Jedlí (na opravy) ; Zvole 2.420; 
Klášterec 2.190, Svébohov 4.650Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 17.000 Kč, dary Zvole: na 
Haiti 6.150, na bibli pro Etiopii 100 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

 Na adventní koncerty, vysílané ČT 1 jsme letos odeslali 5.080 Kč. Z této částky 
750 Kč věnovali farníci z Rovenska. 

 Dary na lepru. Ze Zábřeha byla dne 18.12. předána částka 5.000 Kč. Všem dárcům 
upřímné „Pán Bůh zaplať“. Přejeme milostiplné prožití svátků vánočních a do nového 
roku hojnost Božích darů a milostí.                    Zíková Marie

 Vánoční dárky na misie. Děti z Jestřebí ozdobily svíčky, svíčkami podarovaly své blízké 
i sousedy a dobrovolné příspěvky obdarovaných posílají dětem na Haiti a v Africe. 

 Oprava z minulého č. FI: na Haiti 34.900Kč; výtěžek koncertu na Haiti 10.377Kč. 
                        Red.

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 18. 12. Postřelmov 5.450, Lesnice 1.320, Dlouhomilov 1.650 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.

BOHOSLUŽBY V PŘÍŠTÍM TÝDNU: 
26. prosince  –  Sv. Štěpána: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 
31. prosince  –  SILVESTR: Postřelmov 15.30, Hrabišín 16.00, Sudkov 16.45 
1. ledna 2006  –  Matky Boží P. Marie, nový občanský rok: Postřelmov 8.00, Lesnice 

9.30, Chromeč 11.00, Dlouhomilov 11.00 
V úterý 27.prosince nebude mše sv. v Postřelmově a ve středu 28. prosince nebude 
mše sv. v Lesnici.          P. Jiří Putala
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Postřelmově bude probíhat v sobotu 7. ledna odpoledneTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Postřelmově bude probíhat v sobotu 7. ledna odpoledneTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 POUŤ DŮVĚRY DO TAIZÉ. 29. ledna – 6. února 2006 pořádá centrum pro mlá-
dež Olomouc pouť do Taizé, komunity, kterou založil bratr Roger k uzdravení rozkolů 
mezi křesťany. V ceně 2.200 Kč + 25 (30) Euro je doprava, ubytování a strava. Přihlásit 
se můžete telefonicky, osobně či mailem na: Centrum pro mládež, Biskupské náměstí 
2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 239/244, mail: mladez@arcibol.cz.

 POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ. Římskokatolická farnost Velké Losiny připravuje na 
únor od 6. do 13.2.2006 pouť do Svaté Země včetně dopravy z Velkých Losin na letiště 
v Bratislavě. Autobus zastavuje v Zábřeze. Cena včetně dopravy autobusem a poplat-
ků je 15.500 Kč. Informace Římskokatolická farnost Velké Losiny, tel.583 248 333.

 P. Milan Paľkovič
 KONEC ADVENTU, KONEC ROKU... „Už toho je na mě dost!“ Ke zhroucení ně-
kdy není daleko... Ale proč bychom se neměli zhroutit… do Boží náruče!? Kdo jiný, 
než Bůh, má nadhled nade všemi nezvládnutými věcmi - i nad mými? „Přijď se svou 
mocí do mého života, do mé kanceláře, domácnosti, vztahu...Přijď a ujmi se vlády!“                                      

www.vira.cz



Vánoční pozdrav
Drazí bratři a sestry,
v každodenním životě někdy zakoušíme nedostatek 
lásky, či nepřítomnost Boha, který je láska. Dokonce 
i statistiky nás přesvědčují, že v naší zemi se s Bohem 
většinou nepočítá. Statistici však nehledají souvislost 
nepřítomnosti Boha v životě s nedostatkem lásky v ro-
dinách, které strádají a rozpadají se, či mankem chu-
ti k životu, který by přecházel na další generace, aby 

měl vůbec budoucnost, nebo počty těch, kteří své štěstí hledají už jen v dro-
gách.

Proto přicházejí Vánoce se svým poselstvím o lásce: Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný, říká Písmo. Vánoce jsou oslavou Boží lásky, která se nám da-
ruje, a když je přijatá mění srdce, dává smysl, přináší hodnoty, posiluje, dělá 
šťastným, buduje společenství. Vánoce nejsou jen svátky dárků, ale svátky 
Boží lásky.

I dnešní svět má šanci. Budoucnost Česka ani Evropy není ztracená, pokud se 
najdou lidé odvážní, co otevřou srdce Bohu-Lásce, přijmou její principy a za-
čnou na ní stavět jako na pevném základním kameni. Politická situace nás 
sice straší, když levice za pomoci komunistů znovu prosazuje zákony omezu-
jící církve, rodinu i základy morálky.

Poselství Vánoc však přináší nabídku záchrany světa představené bezbran-
ným dítětem v betlémských jeslích. To dítě probouzí soucit a dobří lidé mu 
přinášejí dary, ale on chce víc, on je chce udělat dokonale šťastnými, on se 
chce znovu narodit v srdci každého člověka a tak začít revoluci lásky stavějí-
cí lepší svět, království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje. Ano, Písmo do-
konce říká: Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. O Vánocích nestačí 
uklidnit své svědomí dobrým skutkem, či štědrým darem. Dnes jsme všichni 
obdarováni Bohem, pozváni přijmout vánoční dar: Boha-Lásku. Přijměme ho 
s vděčností i odpovědností za společnost, do níž chce Bůh vstoupit skrze nás.

Drazí bratři a sestry,
blahopřeji vám, protože Bůh si vás zamiloval, vybral, povolal a ospravedlnil a chce 
vám dát účast i na své slávě (srov. Řím. 8,29-30). Kéž se nám podaří vám dát účast i na své slávě (srov. Řím. 8,29-30). Kéž se nám podaří vám dát účast i na své slávě
tu nezaslouženou šanci využít nejen pro sebe.

Požehnané dny a pravou radost z daru Vánoc vám přeje arcibiskup Jan



Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 18. prosince: Lubník 1.450; Tatenice 1.240; Hoštejn 5.850 na 
opravy; Kosov 430 + 1.000 dar na křížovou cestu. 
 „Pán Bůh zaplať.“              P. Jaroslav Přibyl

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. prosince ŠTĚDRÝ DEN - Lubník 20.30; Tatenice 22.00; Hoštejn 23.30 hod.
25. prosince BOŽÍ NAROZENÍ - Lubník 7.45 ; Tatenice 9.00 ; Hoštejn 10.30 hod25. prosince BOŽÍ NAROZENÍ - Lubník 7.45 ; Tatenice 9.00 ; Hoštejn 10.30 hod25. prosince BOŽÍ NAROZENÍ
26. prosince SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA – bohoslužby jako v neděli 
1. ledna 2006 – bohoslužby jako v neděli. Ve všední dny budou slouženy bohoslužby 
jako obvykle. 
 Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na službě ve farnostech a přeji 
všem farníkům a dobrodincům prožití svátků vánočních v pokoji a radosti z narození 
Krista.                          P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO
 SBÍRKA z neděle 11. 12.: Mohelnice 4.662; Úsov 837; Studená Loučka 272 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“                   P. Petr Šimara

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN - Mohelnice 22.00 hod., Úsov 20 hod.
25. prosince – BOŽÍ NAROZENÍ - Úsov 8.00; Mohlenice 9.30; Studená Loučka 11.15; 25. prosince – BOŽÍ NAROZENÍ - Úsov 8.00; Mohlenice 9.30; Studená Loučka 11.15; 25. prosince – BOŽÍ NAROZENÍ
Police 15 hod.; Mohelnice adorace v 19 hod. 
26. prosince – SV. ŠTĚPÁNA, Mohelnice v 9.30 hod.  
31. prosince – SILVESTR, Mohelnice 17.30 hod. 
1. ledna - SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Mohelnice 9.30 hod.

Mohelnický betlém bude otevřen pro veřejnost v době: 25. 12. - 11.00-12.00; 13.00-
18.00 26. 12. - 11.00-12.00; 13.00-18.00 27., 28., 29., 30., 31. 2005, a 1. 1. 2006 - 10.00-
12.00; 14.00-17.00 2.1. - 8. 1. 06 - 11.00-12.00; 14.00-17.00 10.,12.-14.1.06 - 15.00-16.00; 
15. 1. 06 - 11.00-12.00; 14.00-17.00 17., 19. ,21. 1. 06 - 15.00-16.00; 22.1.06 (neděle) - 
11.00-12.00; 14.00-17.00 24., 26., 28., 29., 31.1. a 2. 2. 2006 - 15.00-16.00.

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA
  5. 1. -   9.00 hod. Povánoční setkání - volná diskuse 
12. 1. -   9.00 hod. Psychologie muže - přednáší M. Lexmanová 
19. 1. -   9.00 hod. Výroba balícího papíru (pracovní pomůcky budou upřesněny) 
26. 1. – 16.00 hod. Jaké bude počasí? - beseda s meteorologem - J. Obrem 

Vítáni tatínci a starší děti

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 18. prosince: Štíty 2.690; Cotkytle540; Horní Studénky 1.220 
Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí        P. Stanislav Suchánek

 ZVEME MLÁDEŽ DĚKANÁTU do Horních Studének na ples, který bude 
v sobotu 7. ledna 2006 v sokolovně. Zahájení ve 20 hod.         Společenství mládeže


