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číslo 2
svátek křtu páně

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

postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Přijetím  křtu pokání 

chce Ježíš splnit Boží vůli. 

Volá nás, abychom ho 

následovali na cestě, 

která vede k životu. 

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, 
že Kristus je tvůj milovaný Syn, 
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; 
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny 
a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, 
zůstávají v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 29  HOspODIn Dá pOŽeHnánÍ A pOkOJ svÉMu LIDu
1:  Iz 42,1-4. 6-7                              2: Sk 10, 34-38     Ev: Mt 3,13-17    
Ordinárium: Břízovo  č. 503        příště Ebenovo  č. 504



uČÍCÍ se CÍRkev – svátek křtu páně.
 Dle plánu „Učící se církev“ má být téma dnešní homilie čin-
nost Ducha svatého v dějinách naší spásy. Ale už na počátku při 
ztvárňování vesmírného dění Duch Boží je utvářel v harmonii. 
(Srov. Gen 1,2)
 První a základní účastí Ducha svatého v dějinách naší spásy 
bylo početí Božího Syna, druhé Božské osoby, Ježíše, v lůně Pan-
ny Marie. „Sestoupí na Tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastí-
ní“ (Luk 1,3). Stalo se tak po tomto andělově sdělení, že si ji Bůh 
vyvolil za matku jeho Syna. Mariiným „Staň se!“ bere na sebe 
Bůh lidské tělo a přijímá plný úděl člověka, vyjma hříchu. 
 Bůh si už v okamžiku Mariina početí vyzdobil pro svého Syna 
tuto svou pokornou služebnici tím, že ji uchránil od poskvrny hří-
chu dědičného. Jistě při tomto vstupu Boha do světa si ona sama 
asi neuvědomila, že její Syn rozdělí věky na dvě části: před a po 
Kristu! Naše srdce nad tím vším jásá svatou radostí. Chceme si vá-
žit duchovních hodnot více než ostatních věcí světa! Svůj veřejný život zahajuje Ježíš ve 
svých třiceti letech u řeky Jordánu a to přijetím křtu od Jana. Dává se tím započítat mezi 
hříšníky, i když je bez hříchu, ba „Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). 
 Tam u Jordánu se také poprvé ohlašuje Bůh jeden jako Nejsvětější Trojice. Dru-
há Božská osoba Syn je křtěn, třetí Božská osoba Duch svatý sestoupil jako holubice 
z nebe a zůstal na něm“ (Jan 1,32) a první Božská osoba Otec sděluje: „Ty jsi můj mi-
lovaný Syn, tebe jsem si vyvolil“ (Luk 3,27). Toto znamená slavnostní nebeské ověření 
Kristova poslání, že on je ten slíbený, proroky předpovídaný Mesiáš, který má přijít 
na tento svět. Od tohoto okamžiku bude Boží zaslíbení spočívat i na všech, kteří svá-
tostným křtem budou patřit duchovně k Ježíši Kristu a ve svém životě rozvíjet tento 
úžasný dar víry!
 Ve čtvrtek, v den Poslední večeře Páně, kdy se Ježíš loučí se svými apoštoly při-
slibuje jim Ducha svatého, přímluvce, kterého on pošle od Otce, který bude s nimi 
a s jejich nástupci přebývat, vše je naučí a připomene jim všechno, co jim Kristus řekl 
a vydá o nich svědectví, čímž oslaví Krista a světu také ukáže, co je to hřích, spravedl-
nost a soud!(Jan 16,8)
 V den Letnic, padesátý den po zmrtvýchvstání Krista, se naplňuje Kristův příslib 
seslání Ducha svatého. Oslavený Ježíš štědře vylévá Ducha svatého nejprve na apošto-
ly, učedníky v čele s Matkou Boží Marií ve večeřadle na Sionu a pak na několika tisíco-
vý zástup lidu ze všech národů a jazyků římské říše na jeruzalémském náměstí. V ten 
den je silou Ducha svatého po ohnivém kázání Petrově na tři tisíce lidu pokřtěno (Sk 
2,41). Takto také poprvé vystoupila Kristova církev na veřejnost a v síle Ducha svatého 
začala hlásat veliké Boží skutky! Přijetí tohoto Kristova společenství vrcholí v plné síle 
v Božím království nebeském, které bude pro spasené věčným, blaženým domovem 
u Otce, v přítomnosti Syna a Ducha svatého. 
 Dnes, kdy končí doba vánoční, by mělo být našim ziskem z jejího prožívání, nést 
světu lásku, mírnost, pokoru a předávat dobrý příklad života lidem nejen dobré vůle, 
ale i raněným hříchem, kterým by naše blízkost Božímu Dítěti vnesla světlo do temnot 
jejich života.  P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově



DOvětek k tÉMAtu MIsIe (přišel nám mail:.)
Zdravím vás přátelé...!
„Nic víc, jen pár sekund či minut, nás stojí modlitba... Prosím, pomozte jim takto na 
dálku, těm, kteří jsou v našem srdci.“
Obracím se na vás s prosbou o modlitbu za naše kolegy a pacienty v Keni a Súdánu, 
kde jsou velké nepokoje. Dnes zabili kolegu v Akotě v Súdánu a v Eldoretě v Keni vče-
ra skoro upálili našeho přítele, kněze Martina. Dnes zastřelili v kostele 15 dětí a dva 
dospělé...
Jestli můžete, pošlete prosbu o modlitbu vašim rodinám a přátelům, díky!
Je to jediná možnost jak jim být na blízku... (Já jsem už díky Bohu šťastně na Sloven-
sku..)               MUDr. Jozef Suvada a kolegové z africké misie, suvada@centrum.cz

setkánÍ kněŽÍ zábřežského děkanátu se uskuteční ve středu 16. ledna 2008. Ke 
společnému slavení mše svaté se sejdeme v 9.40 hod.  P. František Eliáš 

vZDěLávACÍ kuRZ. v sobotu 19.1. 2008 v 8.00 hod. se sejdeme 
v zábřežském Katolickém domě, kde se uskuteční další přednáška již 
pátého bloku vzdělávání, který má název – MORÁLKA. Druhá před-
náška tohoto bloku – ETIKA ÚCTY K ŽIVOTU – bude zaměřena na: 
etiku úcty k životu (abort, eutanázie, teorie spravedlivé války) a na zá-
klady lékařské etiky. Přednášet bude – Mgr. Milan Mičo Th.D., který dané téma vy-
učuje na CMTF v Olomouci. 
 Srdečné pozvání patří všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, kdo 
usilujete o prohloubení svého dosavadního poznání nebo o vyjasnění některých 
otázek z oblasti morální teologie.   S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 

pAtROCInIuM (pOuŤ) v DROZDOvě. V neděli 20. ledna oslaví drozdovští svá-
tek svých patronů svatých Fabiána a Šebestiána při mši svaté v 9 hod. Celebruje ro-
dák, P. Anastáz Polášek. 

V neděli 20. ledna budou v Postřelmůvku slavit „ostatky“. Mše svatá v kapli sv. Mi-
chala bude v 10.30 hod.  P. František Eliáš

kAtOLICkÝ DŮM 
	Nejenom seniory zveme na úterý 22. ledna na ZÁBAVNé ODPOLEDNE S HUD-
BOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 
14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

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

	CVIčENí V KAťÁKU PRO ŽENY, DíVKY: zvu zájemkyně bez omezení věku na 
hodinové cvičení do Katolického domu v Zábřeze. Scházíme se každou středu v19.30. 
Vezměte s sebou pohodlné oblečení, CD s oblíbenou hudbou, šátek, příspěvek 30 Kč.  
  Kája Karešová

LEDEN, MĚSíC MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESťANŮ. v úterý 22. ledna v 17 hod. 
bude v kostele sv. Bartoloměje modlitební shromáždění za jednotu křesťanů. Výtěžek 
dobrovolné sbírky ze všech shromáždění bude předán české biblické společnosti.
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sBÍRkY Z neDěLe 6. LeDnA: Zábřeh 9.410; Jedlí 1.550 ; Svébohov 1.500; Kláš-
terec 990; Postřelmůvek 2.130 Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 300, na kostel sv. Barbo-
ry 2.500 Kč. Dary Jedlí: na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Dary na lepru: Za rok 2007 byka vybrána částka 55.250 Kč. Z toho: Jedlí 2.000; 
Rovensko 11.300 a Zábřeh 41.950 Kč. Od roku 1993 – 2007 byla odeslána částka 
616.500 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková

pLesOvá seZÓnA 2008
	Na OkResnÍ LIDOvÝ pLes Vás v pátek 18. ledna zve do 
Katolického domu v Zábřeze KDU-čSL a MKD. K poslechu 
i tanci hraje GAMA Šternberk. Na programu bude předtanče-
ní a menu myslivecké kuchyně. Vstupenka a místenka 90 Kč. 
Předprodej v knihkupectví „Barborka“ tel. 777 823 952. 
	V sobotu 19. ledna jsou do Katolického domu zvány děti na 
MAŠkARnÍ pLes. Hrát bude Josef Hroch, vstupné dobrovol-
né. 
	Farnost Svébohov Vás zve v sobotu na 19. leden 2008 na 
v pořadí už osmý spOLeČenskÝ pLes. 
	Charita Vás zve na vII. pLes CHARtIY ZáBřeH, který 
pořádá v pátek 25. ledna od 20 hod. K tanci bude hrát skupina Primátor z čes-
ké Třebové. čeká vás bohotá tombola, předtančení a výběr z několika druhů jí-
del šéfa kuchyně Edy Poláška. Večer zpestří skupina VEŠ (veselí šašci z Leštiny). 
Výtěžek z plesu bude použit na nákup polohovacích postelí používaných v rámci 
chartiní půjčovny kompenzačních pomůcek. Předporodej vstupenek (vstupenka 
+ místenka 100 Kč) od 14.1.2008 na Charitě Zábřeh, Žižkova 15, tel. 583 412 587. 

	 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tRA-
DIČnÍ MAŠkARnÍ pLes který se uskuteční v pátek 1. února 
od 20. hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci 
i poslechu zahraje populární hudební formace POSTYLION. 
V průběhu plesu se představí taneční skupina AKCENT, bude 
vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější mas-
ky…….Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapo-
meňte si zakoupit místenku v předprodeji u paní Ramertové 
v prodejně EDITON, Žižkova 43, ( 583 416 340 a určitě přijď-
te. Rádi Vás uvítáme. A jedna rada na závěr – nezapomeňte si 
vzít masku, nebo alespoň škrabošku.
	 Na sobotu 2. února zveme všechny děti a jejich rodiče 
na DětskÝ MAŠkARnÍ kARnevAL. Začátek ve 14. hodin. 
Vstupné dobrovolné



v sobotu 2. února při mši sv. bude představení dětí, které půjdou letos poprvé ke svaté-
mu přijímání.

 Blíží se svátek uvedení Páně do chrámu, který slavíme 2. února. V tento den si připo-
mínáme událost, kdy Maria s Josefem poprvé přicházejí se svým prvorozeným dítětem, 
Ježíšem, aby jej zde představili a zasvětili Bohu. Na svátek uvedení Páně do chrámu při 
četbě evangelia slyšíme slova spravedlivého Simeona, který o malém dítěti Ježíšovi říká 
prorocká slova: „On bude světlem k osvícení národů“. Proto se v tento den světí svíce na-
zývané „hromničky“. Tento svátek, lidově nazývaný Hromnice, je také dnem zasvěcené-
ho života, tedy svátkem řeholníků a řeholnic.
 Stalo se dobrým zvykem, že na svátek uvedení Páně do chrámu přivádějí rodiče před-
stavit farnosti děti, které v tom roce mají poprvé přistoupit ke svatému přijímání. Tento 
obřad je začátkem bližší přípravy na první svaté přijímání. 
Zvu vás všechny a zvláště kmotry a příbuzné, abyste spolu s těmito dětmi 
a jejich rodiči přišli poprosit o Boží požehnání při mši sv. v sobotu 2. února 
v 8.00. Při této mši děti vyjádří před farností i své rozhodnutí, že se chtě-
jí dobře připravit na slavnost 1. sv. přijímání. Budou jím také požehnány 
a předány svíce, které zůstanou u oltáře až do prvního svatého přijímání, 
aby připomínaly dětem, nač se připravují, a aby naši farní rodinu povzbu-
zovaly k modlitbám za tyto děti. Všichni si můžete přinést svíce, hromnič-
ky, k požehnání.                                                                    P. Martin Vévoda

ZHODnOCenÍ třÍkRáLOvÉ sBÍRkY 2008
Podle staré tradice vždy po Novém roce vycházejí do ulic měst 
a obcí naší vlasti tříkráloví koledníci, které vyslala koledovat Cha-
rita. Nejinak tomu bylo i letos. V období kolem svátku Tří králů, 
od 4.- 6. ledna, se v zábřežském děkanátu koledovalo již podevá-
té, s tradičním záměrem – podpora charitního díla a pomoc ro-

dinám a lidem v nouzi. Hledat příjemce tříkrálového požehnání a štědré dárce vyrazilo 
letos celkem 274 skupinek, sestavených zábřežskou Charitou. Královské skupinky kole-
dovaly v téměř 90 obcích, městech a obecních částech a v jejich pokladničkách se shro-
máždilo úctyhodných 1 028.602,50 Kč. Pokud výtěžek porovnáváme s rokem 2007, jedná 
se o nárůst více než 26 tisíc korun. Průměrný výtěžek pokladničky činí 3.754 Kč, nejčas-
tějším platidlem byly dvacetikoruny, lidé nám jich do pokladniček věnovali celkem 6209 
kusů. Nejbohatší pokladnička (celkem 12.661 Kč) byla letos ta s číslem 135, se kterou 
v Moravičanech koledoval pan Jan Adamec.
 Ještě jednou děkujeme vám všem koledníkům a vedoucím skupinek za odvahu 
a obětavost, kterou jste prokázali zapojením se do sbírky! Dárcům pak za jejich obdivu-
hodnou štědrost a solidaritu, kterou v nezměněné míře prokázali i přes nejistotu a oba-
vy z dražšího reformního roku 2008. 
 Pokud se k Vám tříkrálová skupinka nedostala a chcete nás ještě podpořit, můžete 
pro tyto účely využít bankovní složenku nebo můžete zaslat dárcovskou SMS s textem 
DMS KOLEDA na číslo 87777, případně svůj dar odevzdat v účtárně organizace.
 Detailní výsledky koledování a další zajímavosti zájemci najdou na našem webu 
www.zabreh.caritas.cz.  Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

 Kdo se ještě chce zapojit do tříkrálové soutěže, nechť nám svá ztvárnění tématiky 
třech králů dodá do pátku 18. ledna.



přehled výsledků tříkrálového koledování v obcích děkanátu 
 

Benkov 718,00 Kč Lukavice 9 809,50 Kč
Bezděkov 2 561,50 Kč Lupěné 1 201,00 Kč
Bohuslavice 10 710,00 Kč Maletín 1 440,00 Kč
Brníčko, Strupšín 9 360,00 Kč Mírov 7 110,50 Kč
Březná 3 592,50 Kč Mitrovice 6 554,50 Kč
Bukovice 5 307,00 Kč Mohelnice 87 586,50 Kč
Cotkytle 4 364,50 Kč Moravičany 38 281,00 Kč
Crhov 5 530,00 Kč Moravský Karlov 6 085,00 Kč
červená Voda 25 456,50 Kč Nemile 11 930,50 Kč
Dlouhomilov 10 112,00 Kč Obectov 2 117,50 Kč
Doubravice 2 613,00 Kč Palonín 5 518,00 Kč
Drozdov 7 207,00 Kč Pavlov 2 867,00 Kč
Dubicko 25 403,50 Kč Písařov 12 001,00 Kč
Herbortice 1 590,00 Kč Pivonín 4 439,00 Kč
Heroltice 2 809,50 Kč Pobučí 1 694,00 Kč
Hněvkov 5 725,50 Kč Podolí 1 351,00 Kč
Horní Studénky 9 999,00 Kč Police 2 127,00 Kč
Hoštejn 10 818,50 Kč Postřelmov 57 048,00 Kč
Hrabišín 10 061,00 Kč Postřelmůvek 6 168,50 Kč
Hrabová 11 479,00 Kč Rájec 16 613,50 Kč
Hynčina 2 316,50 Kč Rohle 8 211,50 Kč
Chromeč 15 471,00 Kč Rovensko 21 984,50 Kč
Jakubovice 3 239,50 Kč Řepová 600,00 Kč
Janoslavice 3 249,00 Kč Slavoňov 5 451,00 Kč
Janoušov 1 297,00 Kč Stavenice 1 950,00 Kč
Janoušov u Cotkytle 1 782,00 Kč Studená Loučka 6 087,00 Kč
Jedlí 20 485,00 Kč Sudkov 12 142,50 Kč
Jestřebí 15 477,50 Kč Svébohov 17 393,00 Kč
Kamenná 7 735,00 Kč Šanov 3 351,00 Kč
Klášterec 5 595,00 Kč Štíty 20 806,00 Kč
Klopina 6 852,50 Kč Tatenice 18 458,00 Kč
Kolšov 14 873,00 Kč Třeština 7 480,00 Kč
Koruna 1 429,50 Kč Újezd 3 028,00 Kč
Kosov 6 972,00 Kč Úsov 18 183,50 Kč
Krasíkov 6 717,00 Kč Václavov 6 966,00 Kč
Krchleby 2 364,50 Kč Veleboř 6 255,00 Kč
Křižanov 2 103,00 Kč Vlachov 1 442,00 Kč
Květín 2 796,00 Kč Vlčice 2 753,00 Kč
Lesnice 8 482,50 Kč Vyšehorky 4 515,00 Kč
Leština 24 684,50 Kč Vyšehoří 5 442,00 Kč
Libivá 5 526,00 Kč Zábřeh 139 381,50 Kč
Líšnice, Svinov 6 892,00 Kč Zborov 4 675,00 Kč
Loštice 67 096,50 Kč Zvole 14 553,00 Kč
Lubník 9 553,50 Kč Žadlovice 7 143,00 Kč

Celkový výtěžek pokladniček v roce 2008: 1 028 602,50 kč



farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 6. 1. 2008: Lubník 6.108; Tatenice 1.070; Hoštejn 900; Kosov 730 Kč. 
Dary od „betlému“ věnované na adopci dítěte na dálku budou uveřejněny až na závěr 
doby vánoční.   Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

stAtIstIkY ZA ROk 2007
Křty: Hoštejn 6 Lubník 0 Tatenice 3
Svatby: Hoštejn 1 Lubník 2 Tatenice 1
Pohřby: Hoštejn 6 Lubník 1 Tatenice 7

OHLAsY. V prosinci začíná doba adventní a s ní jsou spojené adventní koncerty. 
Na jeden takový jsem byla pozvána i já. Konal se 23. 12. 2007 v tatenickém kostele 
sv. Jana Křtitele. Vystoupila zde začínající schola malých dětí s doprovodem housli-
ček Marušky Polákové pod vedením Lidušky Polákové a žáci ZUŠ Jindřicha Pravečka 
Lanškroun pod vedením pana učitele Romana Zachary – kytaristé Šimon Knápek, 
Natálie Bártlová, Eva Cinková a Dana Mačátová. Slovní doprovod zajišťoval Vašek 
Polák. Byla jsem velmi mile překvapená. Kdo má s takovou akcí nějakou zkušenost, 
tak ví, že bez práce nic není. A než se takové malé děti naučí zpaměti tolik koled, je 
třeba hodně trpělivosti a času. To bylo odměněno hojnou účastí rodičů a velikým po-
tleskem. Doufám, že z těch dětí vyroste chrámový sbor, jako býval v Tatenici už dřív. 
Mnoho úspěchů a v novém roce pevnou vůli přeje.  Anežka Šimečková

postřelmovsko    postřelmovsko    postřelmovsko 

Budou mimořádné sbírky o třetí neděli v lednu: Postřelmov na opravu fary (minule 
4873Kč), Chromeč na opravy kostela (minule 2600 Kč), Dlouhomilov na kostel (mi-
nule 490Kč).
pro zajímavost sbírky během vánoc (24. 12. -26. 12.): Postřelmov 16935 Kč, Chromeč 
2700 Kč, Sudkov 1320 Kč, Lesnice 6378 Kč, Dlouhomilov 926 Kč, Hrabišín 996 Kč.
 

Ve středu 16.1. bude v Postřelmově na faře od 19.00 hodin BIBLICká HODInA. 
Začneme seminář duchovní obnovy, je přístupný všem, kteří mají zájem, nejenom 
postřelmovským.  P. Vladimír Jahn

kDu-ČsL Leština si vás dovoluje pozvat na společenský ples, který se 
koná v sokolovně v Leštině v sobotu 12. ledna 2008 ve 20.00 hodin. 
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Vašek a Petr. V průběhu ple-
su vystoupí „Taneční skupina Lesnice“. Občerstvení je zajištěno. Vstup-
né 40 Kč. Vstupenky možno zajistit předem u paní Dany Ruprechtrové 
737 610 889.

farnost zvole      farnost zvole      farnost zvole

sbírka z neděle 6. 1. 2008 3.120 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 
   P. František Janhuba 
Bohoslužby ve farním kostele ve Zvoli jsou pravidelně v pondělí a v pátek v 16.40 
hod. Věřící se mohou obracet na duchovního správce farnosti na faře nebo na tel. 732 
263 903.                                                        P. František Janhuba



mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko

sBÍRkY z 30. prosince: Mohelnice 4.611; Úsov 906; Studená Loučka 210 Kč. 
sBÍRkY z 6. ledna 2008: Mohelnice 4.652; Úsov 565; Studená Loučka 567 Kč
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

  štítecko       štítecko       štítecko       štítecko

sbírky z neděle 6. 1. 2008: Štíty 2.590; Cotkytle 710 (z 1.1.2008); Horní Studénky 
1.000 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

červenovodsko    červenovodsko     červenovodsko

sbírky na nový rok: červená Voda 1.764; Jakubovice 151,50; Písařov 1.485 Kč.
sbírky z neděle 6. ledna: červená Voda 1.227; Mlýnický Dvůr 140; Jakubovice 
251; Písařov 605 Kč.
sbírky na Haiti za půl roku: červená Voda 7.000; Jakubovice 3.000; Písařov 1.500 Kč.
sbírka z pokladniček na FI, kt: červená Voda 3.515 Kč. 
  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

V pondělí 14. ledna bude v Písařově na faře v 17 hodin biblická hodina, v Jakubo-
vicích ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin u Jurenků.

stAtIstIkY ZA ROk 2007:
křty: červená Voda 6 Jakubovice 0 Písařov 1
svatby: červená Voda 2 Jakubovice 1 Písařov 1
pohřby: červená Voda 18 Jakubovice 5 Písařov 5
pomazání nemocných:  červená Voda 64 Jakubovice 3 Písařov 13
sv. přijímání:  červená Voda 5.400 (1. sv. přijímání 5)
  Jakubovice 500 Písařov 1.500
Dětí v náboženství: červená Voda 16 Jakubovice Písařov 4
výstupy z církve: červená Voda 2                                       P. Pavel Vágner

Otec Josef Opluštil, farář ve Velké Bystřici, přeje do no-

vého roku 2008 všem přátelům a známým pevné zdraví, 

hojnost Božích milostí a ochranu Panny Marie. 

Zároveň sděluje že na této internetové adrese: 

http://www.farnost-vbystrice.wz.cz/ se můžete průběž-

ně dozvědět co nového v jeho farnostech a také použít 

zveřejněných kontaktů (například k ohlášení návštěvy). 


