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ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech 

1: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16  2: Řím 16,25-27            Ev: Lk 1,26-38 
ordinárium: latinské  č. 509 příští neděli Olejníkovo  č. 502

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

Mariina víra umožnila, 
že se věčné Boží Slovo 
stalo člověkem, 
aby přebývalo mezi námi. 
„Hle - Boží stan mezi lidmi! 
Bůh bude s nimi přebývat; 
oni budou jeho lidem, 
a on – Bůh s nimi – 
bude jejich Bohem.“ 
(Zjv 21,3)          „ze stolu Božího slova“



ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI bude v kostele sv. Barto-
loměje s orchestrem ve čtvrtek 22. prosince v 17 hod.     
                                                             Dagmar Braunerová

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID V ZÁBŘEZE. Žádáme ženy i 
muže, aby se ve čtvrtek 22. prosince po rorátní mši sva-
té zapojili do předvánočního úklidu kostela sv. Bartolo-
měje. Pracovních pomůcek je dost, ochotné ruce snad 
chybět nebudou.                  P. František Eliáš 

CELODENNÍ PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
v kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 23.prosince.                                                                 
  P. František Eliáš

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE A OKOLÍ

Sobota 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
Zábřeh   7 hod. rorátní mše svatá      
  15.30 hod. otvírání jesliček 
Ráječek 16.00 hod. BS otvírání jesliček  
Klášterec  14.00 hod.  otvírání jesliček

Večerní bohoslužby
Zábřeh 21.00 hod.   mše s koledami;
  23.00 hod.         Rybova mše vánoční
Zvole 21.00 hod. Svébohov 22.00 hod.
Jedlí  20.00 Maletín  22.00 hod. 
Klášterec bude upřesněno

Neděle 25. prosince – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ bohoslužby jako v neděli

Pondělí 26. prosince – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNAZábřeh 
 6.55;    8.30;  v 18 hod. vánoční koncert žesťového tria FLASH BRASS
V ostatních farnostech bohoslužby jako v neděli. 

Zábřeh 8.30 hod. 
Nezapomeňte, na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartoloměje požehnat víno. 

PŘEČETLI JSEM ZA VÁS: 
Pavel Kosorin: Biblické aforismy
„Na počátku bylo Slovo, ale člověk ho pak zamluvil“; „Základním tématem křesťan-
ství je změna - kdo se nechce měnit, měl by změnit náboženství“; „Člověk ví co chce 
- Bůh ví, jak to dopadne“; „Nejsi Bohu blíž, když jsi od lidí dál“.



ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY 
V ZÁBŘEŽSKÉM FARNÍM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT. Na adventní zpívání zábřežských dětských 
sborů jste zváni tuto neděli 18.12.2005 do kostela sv. Bartoloměje od 15 hod. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch Asociace rodičů a přátel zdra-

votně postižených dětí – Klub Čtyřlístek. 


KONCERT RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ pod vedením dirigenta Pavla Doubravy 
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 účinkovat 
na varhany PhDr. Ingrid Silná Ph.D. 



VÝSTAVA A SOUTĚŽ BETLÉMŮ 
Ve dnech 25. a 26. prosince 2006 proběhne v prostorách 
půdy a věže farního chrámu sv. Bartoloměje tradiční vý-
stava Betlémů. Součástí výstavy bude soutěžní přehlídka 
Betlémů, do které se mohou zapojit děti i dospělí; skupiny, 
rodiny i jednotlivci. Betlémy mohou být vyrobeny z nej-
různějších materiálů. Odměněni budou všichni účastníci! 
Pokud chcete váš Betlém do soutěže přihlásit, stačí jej do-
nést v pátek 23. prosince po rorátní mši svaté do sakristie 
kostela sv. Bartoloměje. Veřejnosti bude mimo jiné před-
staven zrestaurovaný Betlém horního kostela sv. Barbory. 

Na točitých schodech budou k vidění fotografie Betléma a jiných míst Izraele od
Mgr. Jana Lazebníčka. 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

Radostná zvěst, lidskost a láska, rozměr poslání,  kte-
ré by nás nemělo nechat chladnými. Je přece štěstí 
obdarovat potřebné, dát z toho, co mám také bliž-
ním. Mnohdy stačí jen opravdu málo. Nehledat ra-
dosti a smysl v přetechnizovaném světě, ale zadívat 
se na maličkosti, všímat si okolí, radovat se ze světa, 
který se rázem stane daleko přívětivějším. Tříkrálo-
vá sbírka patří k prostředkům jak se podělit o radost. Donést do domovů nadě-
ji, požehnání a dát lidem příležitost otevřít svá srdce.To je poslání také pro rok 
2006.                 Asistent TS 2006 Miroslav Krejčí  autor kresby Mrázková  Michaela



 SBÍRKY Z NEDĚLE 11. prosince: Zábřeh 10.820;  Jedlí 1.600; Zvole 3.400; Klášte-
rec 1.090; Svébohov 1.550 Kč. Dary na kapli v Drozdově 10.000 Kč.
Dary Zábřeh: na Haiti 30.900Kč; výtěžek koncertu na Haiti 34.900 Kč.
Dary Svébohov: 25.000 na okna.                                                                                             Všem dárcům ať odplatí Pán. P.  František Eliáš
Oprava: celková částka na kostel sv. Barbory je k dnešnímu dni 199.126 Kč.         Red.

SATELITNÍ FARNOST NA HAITI
V minulém týdnu jsme byli přes média informováni o únosu  
P. Romana, misionáře na Haiti.  Protože se k farnosti v Zátoce sle-
pic hlásíme jako k sesterské farnosti, přinášíme i Vám  pohled lidí 
přímo zúčastněných na událostech. 

PRVNÍ - ŠPATNÁ ZPRÁVA. Máme zde problém! Víš dobře, že tady 
na Haiti bandité pro peníze unášejí děti lidí z bohatých rodin, aby je 
pak vyměnili za obrovské výkupné. Každý týden na Haiti unesou v průměru 5-6 lidí. 
Před třemi týdny to byl náš jeden oblát, kterého unesli, když jel na letiště vyzvednout 
jednoho kněze. No a včera odjel náš otec Roman  pro zásilku balíků pro školu. Dnes 
jsme se dozvěděli od sester z Mare Rouge, že ho unesli. Otce Romana, spolujezdce 
Wilsona - kluka od nás z vesnice i s autem. Požadují výkupné.  Jednají asi s provinciá-
lem oblátů v PaP. Nemám žádné další zprávy … O vaši modlitbu a přímluvu prosí Bla-
žej a všichni z BdH.

POSLEDNÍ - DOBRÁ ZPRÁVA! Zdravím všechny! Právě jsme dostali zprávu od škol-
ských sester z PaP, že otce Romana včera večer pustili. Je v psychické pohodě, bez fy-
zického ublížení a cítí se dobře. Auto je zničené. O nové zprávy k provinciálovi zatele-
fonovat nemůžeme, protože zde nikde v okolí není signál pro mobil. Normální telefon 
není v širokém okolí. Jinak dům provinciála nám neposlal žádnou zprávu, i když jsme 
o to několikrát žádali. Jen ty školské sestry. Jestli chcete přesné informace, zavolejte si 
přímo k provinciálovi a nechte si zavolat přímo otce Romana nebo mu napište... inter-
net tam má k dispozici. Wilson při přepadení nějakým způsobem unikl pomocí (něja-
kých) mladých. Doběhl až k sestrám, které nám pak zprávu předaly. Jen cesta se zprá-
vou od nejbližších sester k nám trvala dvě a půl hodiny. Wilson zvracel krev, protože 
ho zbili do břicha. Prý je to už lepší. Jinak u nás v BdH všichni jen pláčou. Probíhají 3x 
denně společné modlitby a adorace za otce Romana. Kostel bývá úplně plný. Někdy 
se modlitby změnily až v hysterický pláč, úpění a naříkání. Naše sestry se modlí celou 
noc a skoro vůbec nespí a vypadalo to s nimi téměř na psychické zhroucení. Například 
dnes ráno ve 4.30 hod. mě probudil silný pláč jedné ze sester bydlící v domě naproti. 
Dnes ráno 6.30 hod. po přijetí dobré zprávy byla vesnice zvonem svolána na společ-
nou děkovnou modlitbu, která momentálně probíhá. Každá taková společná modlit-
ba tady na Haiti trvá normálně několik hodin, obyčejně přes dvě hodiny. Nejvíce mě 
udivují děti předškolního věku, které vydrží klečet společně s ostatními. To je asi vše. 
Blažej a všichni z BdH. 
Na 60 mladých hudebníků ZUŠ pod vedením Lubomíra Vepřka účinkovalo v neděli 
v kostele sv. Bartoloměje. Výtěžek benefičního koncertu (10.377 Kč) bude zaslán na
Haiti k dostavbě školy v Baie de Henne, farnosti misionáře P. Romana Musila, OMI. 

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 11. PROSINCE: Postřelmov 2.880 Kč, Lesnice 1.270 Kč, Dlou-
homilov 980 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. Tuto neděli je sbírka na opravy Dlouho-
milově a v Postřelmově. 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Tuto neděli v 19 hodin jste zváni do kostela sv. Ma-
touše ke společné adoraci. V úterý v 19 hodin se sejde skupinka pracujících. 

 Pěvecký sbor Canzonetta Bludov Vás srdečně zve v neděli 18. prosince 2005 v 16 
hodin do kostela sv. Jiří  v Bludově na VÁNOČNÍ KONCERT. Účinkuje Smíšený pě-
vecký sbor Canzonetta Bludov: sbormistr – Irena Sedláčková, varhany – Marcel Poisl, 
housle – Miloslava Váňová, Magdalena Váňová. V progra-
mu zazní půlnoční mše Messe de Minuit M.A.Charpenti-
era, pastorely F.X.Brixiho, F.X.Thuriho a další.

 PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: 
Postřelmov: neděle 15 – 17 hodin (cizí zpovědník),   
  pondělí od 16.30 – 18.00 hodin a 
  pátek od 16 hodin (případně po mši sv.) 
Leština:  středa od 16 hodin (případně po mši sv.)
Chromeč:  čtvrtek od 16.00 hodin (případně po mši sv.)

 Přijměte pozvání na ADVENTNÍ KONCERT DECHO-
VÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH. Uskuteční se v úte-
rý 20. prosince v 17 hodin v kostele sv. Matouše v Postřel-
mově. Zazní adventní zpěvy, chorály a koledy. 

 VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB: 
Sobota 24.12. – ŠTĚDRÝ DEN: Lesnice 15.30 vánoční mše sv. pro děti, 
  Hrabišín 20.00, Postřelmov 22.00 hod.
Neděle 25.12. – BOŽÍ NAROZENÍ: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Sudkov 11.00,      
                                                             Dlouhomilov 11.00
Pondělí 26.12. – SV. ŠTĚPÁNA: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 

                                                                                                                      P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 11. prosince: Štíty 2.200; Cotkytle 460.
                                                        Všem dárcům ať Pán odplatí P. Stanislav Suchánek

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN
Otvírání jesliček -  Cotkytle 24. prosince  v 15 hod.
Večerní bohoslužby: Horní Studénky 20.00 hod., Štíty 22.00 hod. 
     

25. 12. na  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  a 26.12. na  SVÁTEK 
SV. ŠTĚPÁNA budou bohoslužby jako v neděli



Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 11. prosince: Lubník 430; Tatenice 1.640; Hoštejn 530; Kosov 
300 Kč.                                                                          „Pán Bůh zaplať.“  P. Jaroslav Přibyl

 PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ: 
Lubník neděle 18.prosince v 15 hod. Kosov pondělí 19. prosince v 15.30 hod.
Tatenice středa 21.12. od 16.30 - po mši Hoštejn čtvrtek 22.12. od 16.30 - po mši

 OTVÍRÁNÍ JESLIČEK
Tatenice 23. prosince ve 14 hod. Kosov 24. prosince ve 14.30 hod.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Sobota 24.12. – ŠTĚDRÝ DEN: Lubník 20.30; Tatenice 22.00; Hoštejn 23.30 hod. 
Neděle 25.12. – BOŽÍ NAROZENÍ: Lubník 7.45;Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30 hod.
Pondělí 26.12. – SV. ŠTĚPÁNA: bohoslužby jako v 

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 v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici:
Sobota 24.12. – ŠTĚDRÝ DEN VE 22.00 hod. Po skončení mše svaté si, 

stejně jako každý rok, můžete  v kapli sv. Anny prohlédnout betlém 
– unikátní dílo řezbáře Josefa Nedomlela 
Neděle 25.12. – BOŽÍ NAROZENÍ v 9.30 hod.
Pondělí 26.12. – SV. ŠTĚPÁNA v 9.30 hod.    

 KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 POZOR, POZOR. Kondiční cvičení pro ženy pláno-
vané na pondělí, 19. prosince musím z provozních dů-
vodů zrušit. Prosím o rozšíření této informace mezi ty, o 
kterých víte, že toto cvičení navštěvují. Současně se touto 
cestám omlouvám všem, kterým vzniknou mým pochybe-
ním nepříjemnosti.

 POZOR ZMĚNA.  Po zralém uvážení jsme se rozhodli avizo-
vanou Tříkrálovou hru v podání herců Divadélka na okraji zařadit namísto původně 
ohlášeného prosincového termínu až ve čtvrtek 5. ledna 2006. Avizovaný pořad vá-
nočních melodií dechové hudby Veselka je bez náhrady zrušen.

 Zveme všechny příznivce dobré pohody ke společnému prožití závěrečných chvil 
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2006 při Silvestrovské vese-
lici se skupinou F-Band z Klášterce, kterou připravujeme na sobotu 31. prosince. Vstu-
penku s místenkou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramer-
tové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340. 

Za Spolek Metoděj Zábřeh -  Josef Klimek


