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7. 12. 2008
Ročník XV. 

Číslo 49
DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

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

Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Aleluja. 

Připravte cestu Pánu, 

vyrovnejte mu stezky! 

Každý člověk 

uzří Boží spásu. 

Aleluja.

Všemohoucí a milosrdný Bože, 
spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, 
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, 
abychom došli k věčnému životu s Kristem. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen.

Ž 72   V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
1: Iz 11,1-10                                 2: Řím 15,4-9                                       Ev. Mt 3,1-12
Ordinárium: latinské  č. 509        příště Břízovo  č. 502



2

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  8. prosince   SLAVNOST PANNY MARIE počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Sobota  13. prosince  Památka sv. LUCIE, panny a mučednice

 POUŤ DO MALETÍNA. Na poutní zájezd za sv. Mikulášem do farního kostela 
v Maletíně jsou stále volná místa. Odjezd dnes, tj. v neděli 7. 12. 2008 ve 13.15 hod. 
z Valové. Nástup možný na trase: Ráječek, Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Bohoslužba 
začíná ve 14.30 hod.  Josef Klimek 731 465 717

 V pondělí 8. prosince oslavíme Slavnost Panny Marie, počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu. Církev vidí v Panně Marii ženu 
předpověděnou v ráji. Bůh ji vyvolil za matku vykupitele lidstva, 
a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny pr-
votního hříchu. Tato slavnost se v českých zemích slaví už při-
bližně od roku 1200. Jako závazné dogma jej prohlásil 8. prosince 
1854 papež Pius IX. Česká církev jej doporučuje slavit jako neděli 
(„doporučený zasvěcený svátek“). Mše svaté v našich farnostech 
budou takto: Zábřeh 6.45, 9.40, 18 hod., Jedlí 16.00, Klášterec 
16.30, Svébohov 17.30 hod. 

 FARNOST ZVOLE. Pondělí 8. prosince je adoračním dnem 
farnosti Zvole. Začátek adorace je v 9 hod., mše svatá v 16 hod. 
Od 14 do 17 hod. můžete využít možnosti k přijetí svátosti smíře-
ní.  P. František Eliáš

 MODLITBY MATEK. Společná mše svatá za naše děti a vnoučata se usku-
teční v úterý 9. prosince v 17 hod. ve farním kostele v Zábřeze. Všichni jste 
srdečně zváni.                                                                             Lenka Hamplová

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční v Zábřeze   ve středu 
10. prosince. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

 SETKÁNÍ KATECHETŮ bude ve čtvrtek 11. prosince od 19 hod. na faře v Zábřeze.  
   P. Jindřich Peřina

 BENEFIČNÍ KONCERT. Domovinka Vás srdečně zve na benefi ční koncert dět-
ských sborů Písnička a Slavíček, který pořádá Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO 
v pátek 12. prosince v 15.30 hod. v tělocvičně ZŠ B. Němcové. Na koncertě si můžete 
koupit vánoční drobnosti, které vytvořili děti a senioři. Obyvatelé Domovinky se roz-
hodli věnovat výtěžek na vánoční dárky pro děti bez rodiny na Ukrajině v Termopilu. 

 FARNOST SVÉBOHOV. V kapli sv. Václava ve Václavově bude druhou adventní 
neděli 14. prosince v 10.30 hod. slavena mše svatá, při které bude P. Františka Lízna SJ 
udílet svátost pomazání nemocných. 

  V neděli 14. prosince doprovodí liturgii večerní mše svaté v kostele sv. Bartoloměje 
sbor farnosti Šternberk pod vedením Tamary Marholtové, která se pravidelně účastní 
duchovních cvičení na Velehradě i na La Salettě, pořádaných naší farností. 
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KATOLICKÝ DŮM
 Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk&country skupiny MA-

DALEN zveme na čtvrtek 11. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánoč-
ního čaje a tóny tradičních i méně známých koled. Hostem večera bude olomoucká 
skupina DOMINO. Začátek v 18 hodin.

 Na sobotu 20. prosince Vás zveme do Katolického domu na po-
řad hudby a slova s názvem Adventní rozjímání. V podání našich 
předních umělců Alfréda Strejčka a Štěpána Raka zazní biblické 
texty, staré adventní skladby, písně ze starých církevních kancioná-
lů, lidové veršovánky, či myšlenky moudrých. Začátek v 18 hodin, 
vstupné 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč, sleva pro držitele rodin-
ných pasů.
P.S. Stejný program bude uváděn v pátek 19.12. v 17 hod. ve svébo-
hovském kostele Panny Marie Nanebevzaté. 

 Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na Poví-
dání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka 
z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – pa-
trona vinařů, tj. v sobotu 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky 
(12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.   
  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

CHARITA ZÁBŘEH – Středisko OÁZA
 MÁME DOBROVOLNÍKA PRO PRÁCI SE DŘEVEM. Ihned po podání inzerátu ve 

Farních informacích se nám ozval mladý muž Lukáš Skrott a téměř ihned začal v Oáze 
pracovat. Chtěli bychom takto Lukášovi poděkovat za úžasnou tvořivost a nadšení, se 
kterým se do práce pustil, za jeho nápady, velmi milý a sympatický přístup a za volný 
čas, který pro nás obětuje každé úterý a čtvrtek. Je pro naše centrum velikým příno-
sem a pomocí. Moc si jej považujeme nejen jako jediného muže na Oáze, ale hlavně 
jako člověka. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

 ARTETERAPIE V OÁZE. V posledním listopadovém pon-
dělním dni proběhla v Oáze, v centru denních služeb pro oso-
by s mentálním postižením a duševním onemocněním nejen 
prodejní výstava, která návštěvníkům představila výrobky lidí 
z Oázy, ale také jejich fantazijní, výtvarnou tvorbu a zapojila 
samotné návštěvníky do kresby společného obrazu. Po výstavě, kterou jsme všichni 
zhodnotili jako velice zdařilou, nám v Oáze zůstala společná kresba jako hřejivá vzpo-
mínka na tento den. Mnohokrát děkujeme návštěvníkům za vytvoření pohodové at-
mosféry, za jejich úsměvy a odvahu se aktivně zapojit. Také děkujeme za pomoc paní 
Lence Tomáškové – pedik., panu Vašíčkovi – keramika, Bobině, která za námi přišla 
se svým psem Baziliškem na chvíli návštěvníkům ukázat, co je to canisterapie. Velký 
dík také patří Ministerstvu kultury, které poskytlo fi nance na tento projekt – výtvarný 
materiál a externí pracovníky. Doufáme, že zima rychle uběhne a my se s vámi na jaře 
opět sekáme. Uživatelé a pracovníci Oázy
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UČÍCÍ SE CÍRKEV MARKOVO EVANGELIUM 
To hlavní a nejdůležitější, co si máme při slovu Evan-
gelium – eu angelion – uvědomit, je to, že je to ra-
dostná zvěst o životě a díle Ježíše Krista – a pro nás 
lidi moudrá směrnice života, která nám ukazuje smy-
sl lidského života a vede ke šťastnému, poslednímu 
jeho cíli na věčnosti. Dnes nás Církev odkazuje na 
evangelistu Marka a na jeho evangelium úředně zva-
né „druhé“. Je vhodné uvést nejprve krátce životopis 
tohoto apoštola a z něho pak pochopíme mnohé, co 
jej vedlo k vytvoření tohoto díla.
Sv. Marek bývá označován dvojím jménem: hebrej-
ským Jan a římským Marek. Dvě jména byla častá 
u Židů, kteří měli i římské občanství. Byl to řecky 
vzdělaný křesťan židovského původu. Byl synem ja-
kési Marie, která měla v Jeruzalémě dům, (ve kterém 
se po Kristově smrti a vzkříšení scházeli křesťané na 
bohoslužby). Do tohoto domu se také odebral Petr, 
když byl zázračně vyveden andělem ze žaláře. 

 Marek byl za života Krista ještě mladíček, neznal ho osobně. Dostal se však brzy do 
styku s apoštoly a hlasateli Kristova evangelia. Nejprve doprovázel s Barnabášem Pavla na 
jeho první apoštolské cestě. Do Říma se dostal v letech 63-64 a setkal se tam s Petrem. Ten 
když píše svůj první apoštolský list v „Babyloně“, to je v Římě, končí jej: „Pozdravuje vás 
vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.“(5,13). (Petr jej nazývá svým sy-
nem, protože ho duchovně zplodil křtem).
 Neví se, kde Marek působil po smrti Petra a Pavla – knížat apoštolských. Zda v Alexan-
drii? Evangelium však sepsal v Římě. Křesťané ho prosili, aby jim jako průvodce Petra pí-
semně zaznamenal Petrova kázání a Marek tak učinil. Jeho evangelium je nejkratší a formou 
i řečí nejjednodušší. Účelem jeho evangelia bylo římským křesťanům připomenout a oživit, 
co sami před léty slyšeli z úst Petrových, totiž dokázat, že Ježíš Kristus, zakladatel církve, je 
skutečně Syn Boží a že se jako Syn Boží osvědčil slovy a skutky veřejně, především před svý-
mi apoštoly, které výslovně pověřil, aby v jeho díle na zemi pokračovali. Maje při sepisování 
evangelia na zřeteli křesťany obrácené z pohanství, zdůrazňuje zvláště mocné skutky Ježíše 
Krista. Vytvoření kruhu Dvanácti, vztah k hříšníkům, jimž otvírá cestu Bohu, svátostné spo-
lečenství, které zakládá při svém posledním stolování, i jeho utrpení a smrt.
 Víru prvotní církve vyjadřuje evangelista zejména tam, kde zdůrazňuje, že Ježíš je Syn 
Boží. Je to titul, který označuje Ježíšovu jednotu s Otcem a jeho jedinečné poslání. Stalo se 
tak při Ježíšově křtu: A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvo-
lil“ (1,11). A podobně při Ježíšově Proměnění na hoře: „Toto jest můj milovaný Syn, toho 
poslouchejte!“ (9,7). Ve verzi 15,39 zazní toto vyznání z úst římského setníka při Ježíšově 
smrti, který představuje církev z pohanů: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“ Titul Mesiáš, 
Kristus, který byl za Ježíšova života chápán politicky, je usměrňován poukazem na Ježíšovo 
utrpení a Ježíš se k němu přiznává až před smrtí. „Opět se ho velekněz otázal: Jsi ty Mesiáš, 
Syn Pomazaného? Ježíš řekl: já jsem…“ (14,61-62).
 Marek vytvořil spis, v němž je vlastní evangelium o vzkříšení (16,6n) vyvrcholením 
zvěsti o království Božím. Vzkříšení Ježíšovo je základní kámen a ústřední bod Kristova 
evangelia a jeho křesťanství. Vyjádřil to výstižně a široce sv. Pavel v 1Kor 15,1-58. 
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 Zmrtvýchvstání je nejen skutečností o posledních věcech a událostech, od dokonání 
dějin jednotlivých lidí a celého světa, nýbrž i základním zaslíbením našeho určení ke vzkří-
šení Páně, které se už v dějinách uskutečnilo a je nádhernou pomocí pro naše umírání, 
i pro naše vzkříšení, které teprve přijde.
 Vznik Druhého evangelia, evangelia to podle Marka, se klade do let 60. nebo vzhle-
dem na možné narážky na zničení chrámu (13. kapitola) na začátek 70. století po Kristu. 
Jako místo vzniku udává tradice Řím. První tři evangelia (Matoušovo, Markovo a Lukášo-
vo) se shodují v rozvrhu podávané látky i ve slovních formulacích. Nazývají se proto evan-
gelia synoptická, to je: souhlasná. Badatelé většinou předpokládají, že příčinou této shody 
je závislost Matoušova a Lukášova evangelia na evangeliu podle Marka, které bylo z těchto 
tří napsáno jako první. Písmo sv.! Bible! Evangelium! Ty stručné čtyři knížečky, v nichž za-
nechal Boží Syn, Ježíš Kristus, svá pravidla lidstvu, s těmi vyšli apoštolové a další hlasatelé 
šířit Kristovu zvěst – směrnice pro život jedince, rodiny i národa. A s Boží pomocí je zaseli 
do evropské společnosti a tak ji přivedli k nejvyššímu rozkvětu, takovému, že Evropa svou 
civilizací a kulturou ovlivnila další světadíly. Bez křesťanství a Kristova evangelia by Evropa 
nebyla tím, čím ji známe.Bohužel, se už vzdálila a zapírá své křesťanské kořeny, vědomě 
ignoruje Boží Písmo a staví se proti jeho pravdám, čímž jen otevírá dveře cizí kultuře, islá-
mu, který masově začíná ovládat Evropu! Zachraňme, co zachránit se dá! Vždyť jde také 
o naši věčnou spásu! Vraťme se k našim dávným předkům, u nichž Písmo sv. patřilo k nej-
vzácnějším knihám jejich domovů, a kdy i venkovské babičky je znaly dopodrobna. I my 
čerpejme z Bible své duchovní vzdělání, pravou životní moudrost a účinnou lásku k Bohu, 
bližním i vlasti! Kéž Bůh dá, aby se naše touha splnila! 
 O roku jeho smrti nemáme zaručených zpráv. Církev jej slaví jako mučedníka 25. dub-
na. Roku 628 přivezli benáčtí kupci ostatky sv. Marka z východu do Benátek a postavili tam 
k jeho poctě nádherný chrám, baziliku sv. Marka.  P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (prosinec 1. část)
V příběhu narození předchůdce Páně můžeme vidět, jak Bůh 
často jedná. Záměrně využívá z lidského hlediska ztracené si-
tuace, aby ukázal, že dokáže dělat i zázraky. Člověku potom 
nezbývá nic jiného, než se sklonit před Boží všemohoucností 
a uznat svou omezenost. Podle lidí bylo nemožné, aby měla 
tak stará žena jako Alžběta děťátko. Proto Zachariáš nechtěl 
andělovi uvěřit. Pro Pána Boha je však možné všechno. Neboj-
me se prosit Boha i o věci, které jsou pro lidi nemožné. Pokud 
budeme prosit o dobrou věc, která bude ve shodě s Boží vůlí, 
Bůh ji vyslyší. Jen buďme vytrvalí a pokorní. 

1.  Kdo byl dítětem Zachariáše a Alžběty?
     a) Panna Marie; b) Jan Křtitel; c) sv. Josef 

2.  Jaké měl Zachariáš povolání? 
    a) kněz;   b) hrnčíř;   c) celník

3.  Kdo přišel Alžbětě pomáhat, když byla těhotná?
     a) nikdo;  b) Panna Maria;  c) Anna
P.S. Dle zjištění na katechetickém centru v Olomouci, sv. On-
dřej nemá vlastní otázky a prosinec začínáme svatými Zacha-
riášem a Alžbětou
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 30. listopadu: Červená Voda 1.611; domov důchodců 180; Mlýnický 
Dvůr 150; Jakubovice 522 (dar 500); Písařov 591 Kč. 
Sbírky na Haiti za listopad: Červená Voda 590; Mlýnický Dvůr 94; Moravský Karlov 
138; Jakubovice 279; Písařov 279 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 V pondělí na Slavnost PANNY MARIE počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
bude slavena mše svatá: v Červené Vodě v 8 hod.; v Písařově v 16 hod.; v Jakubovic-
kých v 18 hod. (možnost svátosti smíření)

 Vánoční pohledy si můžete objednat vzadu v kostelích. 
 Intence na příštího půl roku si můžete chodit zapisovat. 
 Biblické hodiny: v Červené Vodě ve středu 10. prosince v 18.30 hod. na faře; a ve 

čtvrtek 11. prosince v Jakubovicích v 17 hod. u paní Altové; 
 

MOHELNICKO   MOHELNICKO   MOHELNICKO

Sbírky z neděle 30. listopadu: Mohelnice 5.505; Úsov 2.006; Studená Loučka 311 Kč.  
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

ADVENTNÍ LADĚNÍ. Duchovní pásmo v podání Tomáše Ulricha – 
varhany a Moniky Ligocké – přednes, se uskuteční v neděli 14. pro-
since v 17 hod. v kostele sv. Tomáše Becketa. 

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

Sbírka z neděle 30. 11. na vyrovnání dluhu – Loštice: 12.105 Kč. 
 Všem dárcům ať na přímluvu sv. Mikuláše požehná Pán!
 

 Misijní tým koná adventní obnovy : 4.12. - 7.12. ve farnosti Zlámanka (Kroměříž) , 
od 11. 12. - 14.12. ve farnosti Bílovice (Uherské Hradiště), od 19. 12. - 21. 12. ve farnos-
ti Rapotín a prosí o vzpomínku ve vašich modlitbách. Děkujeme!

 Udělování svátosti pomazání nemocných bude při mši svaté 3. adventní neděli 
14. prosince v Moravičanech a Lošticích.

 Setkání biřmovanců bude v pátek 12.12. po mši sv. na faře v Lošticích.

KDYŽ NAPADNE SNÍH A JE ZIMA ...Nejeden z nás si postěžuje: „A je tady zima, 
dlouhé večery, nedá se vyjít z baráku do plískanic ... a klouže to...“ Zima ale není jed-
notvárná. Někdy divoká, jindy milosrdná a něžná. Bývá sice chladná, ale taky lidská. 
Je časem zimních radovánek, dokáže na oknech malovat krásné obrazy, mění stromy 
a někdy taky nás, lidi. Co je na ní krásné je skutečnost, že slunce je nejdále od Země, 
ale člověk nejblíže člověku. Sníh zakrývá meze, které nás oddělují, přináší ticho, aby-
chom lépe slyšeli svého bližního. Po celoroční námaze kolem baráku a na zahrádkách 
nám dává více času pro Boha i blízké. Chce být příležitostí zastavit se a uvědomit si, 
kdo jsem a kam kráčím cestou života. Zima nás učí více si vážit chleba i ohně, učí nás 
trpělivosti a nepoddajnosti. Její odkaz se nevnucuje, ale tiše nabízí poobjevit krásu a 
moudrost Stvořitele.                            P. Pavel Kavec CM
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ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. listopadu: Štíty 1.800; Cotkytle 760; Horní Studénky Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 30. listopadu: Lubník 1.380; Tatenice; Hoštejn 1.800, Kosov 840 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

 BIBLICKÁ HODINA na faře v Tatenici bude v sobotu 13. prosince v 19.30 hod. 
 Bibli s sebou.  P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO        POSTŘELMOVSKO

 Na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu bude mše svatá v Lesnici 
v 16.30 a v Postřelmově v 18.00.

 V sobotu 13.12. bude v Postřelmově od 8.00 bohoslužba a mše sv. ke cti Ducha Sva-
tého. Všichni jsou srdečně zváni.   P. Vladimír Jahn

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERTY. V čase nejsilnějšího souznění nás 
všech, v době předvánoční duchovní očisty a v čase kulturní bohatosti a hrdosti na 
tradice českých vánoc, vás srdečně zveme na ADVENTNÍ KONCERT:

 ve Štítech v sobotu 20.12.2008 v 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie,
 v Červené Vodě v sobotu 20.12.2008 v 18.00 hod. v kostele sv. Matouše a 
 v Hynčině v neděli 21.12.2008 v 18.00 hod. v kostele sv. Stanislava. Účinkuje Žes-

ťové trio F L A S H B R A S S se svými hosty: PhDr.prof. Ingrid Silná, prof. na Církev-
ní konzervatoři v Kroměříži ve hře na varhany a Hana Johnová, učitelka zpěvu v ZUŠ 
jako sólová zpěvačka v pásmu vánočních ko-
led. Na programu jsou vybrané skladby ba-
rokních a renesančních klasiků a také pás-
mo koled se zpěvem, doprovázené průvod-
ním vánočním slovem. Zveme všechny míst-
ní i přespolní! Přejeme Vám krásný a hluboký 
hudební zážitek a radostné prožití vánočních 
svátků.                       S úctou Jindřich Solovský

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA PROSINEC
1.  Aby tváří v tvář kultuře násilí a smrti, církev šířila kulturu života svými apoštolský-

mi a misionářskými aktivitami,
2.  Aby v misijních zemích křesťané ukazovali projevy bratrství, že Dítě narozené v 

Betlémě je zářivou nadějí světa.
3.  Aby blížící se svátky vánoční přispěly k posílení úcty k životu v naší společnosti.

PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří mi pomohli při nedělní mši svaté, kdy mne stih-
la nevolnost. Poskytli první pomoc a přivolali sanitku. Pán Bůh zaplať.   

Vítězslava Badalová
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Sbírky z neděle 30. listopadu: Zábřeh 10.040; Jedlí 2.000; Svébohov 2.300; Klášterec 3.130; 
Zvole 3.820; Hynčina 130 Kč. DARY: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.000 Kč.  Všem dárcům 
ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Dary na opravu fi liálního kostela sv. Barbory. V průběhu měsíce října jste 
do kasičky umístěné v zábřežském farním kostele věnovali na tento účel 
celkem 3.860 a v listopadu 3.623 Kč. Celková částka z kasičky v kostele je 
k dnešnímu dni 81.152 Kč. Vše štědrým dárcům ať Pán odplatí svým po-
žehnáním.  Jitka Karešová

Pozvánka na výstavu o Tříkrálové sbírce
Zveme Vás na výstavu výtvarných prací o tříkrálovém 
putování a s tím spojeném koledování. Výstavu „Jak si 
představuji Tři krále“ pořádá Zábřežská kulturní v pro-
storách galerie a kavárny zábřežského kina Retro.Vysta-
vovány jsou zde obrázky dětí a některé fotografi e, které 
dodala zábřežská Charita z posledních 3 let svého orga-
nizování sbírky v děkanátu. Vznikaly ve školách, v kroužcích i domácnostech a různým 
způsobem – tradičně i novodobě – zachycují tři mudrce na cestě za Betlémskou hvězdou. 
Výstava byla otevřena vernisáží v neděli 30. listopadu 2008 a je možné ji navštívit až do 18. 
ledna 2009. Je přístupná vždy v době otevření kavárny (denně 16-24 hodin) a vždy nejmé-
ně hodinu před začátkem každého představení. Aktuálně také probíhá soutěž o zajímavé 
ceny. Jejím úkolem je ztvárnění tématu putování tří králů za hvězdou a navštívení Betléma 
jakoukoliv výtvarnou technikou (kresba, koláž, keramika, výšivka). Je možné se aktivně za-
pojit a svá díla i dílka doručit na zábřežskou Charitu, a to do 10.1.2009. Všechny práce bu-
dou prezentovány veřejnosti, vylosovaní soutěžící budou navíc odměněni zajímavým dár-
kem. Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

VÁNOČNÍ HVĚZ-
DY. Letos bylo v na-
šem farním kostele 
sv. Bartoloměje pro-
dáno 224 květin a na 
konto dětské onko-
logie přibylo 23.930 
Kč. Ve farnosti Zvo-
le bylo prodáno 60 
kusů vánočních 

hvězd. Děkuji za ochotu Jiřině a Heleně Pěničkovým, které se o jejich distribuci postaraly, 
stejně jako všem „sponzorům“ děkuji za štědrost a přeji všem, aby je „Vánoční hvězda“ pro-
vázela celým adventem i vánočními svátky. Annemarie Tempírová 
 

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA „HNÍZDO“
9.12. - Adventní povídání s otcem kaplanem Jindřichem Peřinou
16.12. - Vánoční novinky Mary Kay (oblíbené povídání o kráse 
s Jitkou Hamalovou)
22. 12. - 2. 1.  Vánoční prázdniny, první Maminec v novém roce bude 6.1.2009

                                               Těší se na vás Irenka Švédová
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