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19. 12. 2010
Ročník XVII., číslo 50

čtvrtá neděle adventní
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

„Hle, panna počne 
a porodí syna 
a dají mu 
jméno Emanuel“, 
to znamená 
„Bůh s námi“.

Mt 1,18-24

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

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: Ebenovo č. 504             příště latinské č. 509
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VÁNOCE V ZÁBŘEZE A OKOLNÍCH FARNOSTECH
PŘedvánOční ÚKlId v KOStele. V úterý 21. prosince od 8 hod. budou ženy 
uklízet kostel sv. Bartoloměje. Prosíme také muže, aby v pondělí 20. prosince v 10.30 
hod. po mši svaté pomohli tam, kde ženská síla a odvaha nestačí.  P. František Eliáš

V pátek 24. prosince o Štědrém dnu v 7 hod. ráno budou poslední roráty.
 

vánOční BOHOSlUŽBY
Pátek 24. prosince – Štědrý den
Mše svaté v Zábřeze: v 15.30 hod. mše svatá spojená s otvíráním 
jesliček; 
21.00 hod. mše s koledami;  23.00 hod. (Rybova mše vánoční); Ro-
vensko 15.45 hod.  
 Jedlí 20.30, Svébohov otvírání jesliček 15.00; večerní boho-
služba 22.30; Klášterec otvírání jesliček 14.00, večerní mše svatá 
ve 22.00; Zvole 21.00 hod.

Sobota 25. prosince – Slavnost narození Páně – bohoslužby 
jako v neděli 
  v Maletíně mše svatá v 10.30 hod.

neděle 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, 
  na zábřežské interně blok B mše svatá ve 13.00 hod. 
  v Hynčině mše svatá ve 14.30 hod. 

Od pondělí 27. prosince (svátek sv. Jana apoštola a evangelisty) do čtvrtku 30. prosince 
bude v Zábřeze slavena mše svatá v 9.40 hod. 

Farní MUZeUM Zve na vánOční PrOHlídKY. 
Vůně medoviny doprovodí vánoční prohlídky Farního mu-
zea v Zábřehu. Věž kostela svatého Bartoloměje bude otevře-
na 25. prosince od 9.30 do 11.00 a od 14.00 do 16.30 hodin. 
Na návštěvníky bude čekat horká medovina; příchozí budou 
také mít poslední příležitost zhlédnout výstavu až stovky let 
starých bohoslužebných knih a zejména pro děti je připrave-
na menší výstavka betlémů.
Pro zájemce bude Farní muzeum otevřeno i v dalších dnech. 
26. prosince a 1. ledna bude přístupné vždy půl hodiny po 
ranních bohoslužbách (od 8 do 8.30 a od 9.30 do 10 hodin).   
Petr Krňávek

BetlÉM v KOStele Sv. BartOlOMěJe. Kostel bude pro veřejnost s možností 
prohlídky betlému otevřen: sobota 25.12. a neděle 26.12. od 13.00 do večerní bohosluž-
by. Během ostatních svátečních dnů před a po mši svaté.  Ludmila Macáková

KOnCertní PrOvední rYBOvY MŠe vánOční si nenechte ujít v sobotu 25. 
prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. Bartolo-
měje v Zábřeze. 
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vánOční POZdrav vŠeM dIeCeZanŮM 
Drazí bratři a sestry,
narodil se Kristus, Pán, radujme se! Ten, na kterého čekáme, je už mezi 
námi. Bůh už není pro nikoho z nás daleko, stačí otevřít mu srdce. Přichá-
zí jako Spasitel, aby zachránil nás a skrze nás pomohl i mnoha jiným, když 
se mu dáme k dispozici.
Nastávající rok prožijeme jako první rok přípravy na rok 2013, kdy oslavíme výročí 
1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. V prvním roce myslíme na 
svůj křest, kterým jsme byli napojeni na Krista.
Každému z Vás přeji a vyprošuji opravdovou radost z Kristovy blízkosti i 
odvahu přijmout Krista a patřit mu, myslet a žít jako on a hlásit se k němu 
i na veřejnosti, aby se upevňovala Vaše křesťanská identita, statečnost a věr-
nost Kristových přátel.                 K tomu všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

KatOlICKÝ dŮM
 Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční 
Povídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka 
z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patro-
na vinařů, tj. v pondělí 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 
druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

 Ve středu 29. prosince Vás zveme na Putování za betlémy. Navští-
víme známý Proboštův betlém v Třebechovicích, Perníkovou cha-
loupku v Pardubicích a na zpáteční cestě Muzeum loutek v Chrudimi. 
Odjezd v 8.00 hodin od Kulturního domu. Cena zájezdu (jízdné+vstu-
py) splatná v autobuse činí – děti 270 Kč, důchodci 300 Kč, dospělí 330 
Kč. Přihlášky u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732. 

 Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 30. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití zá-
věrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání 
roku 2011 při Silvestrovské veselici, tentokrát se skupinou F-BAND, 
kterou připravujeme na pátek 31. prosince. Vstupenku s místenkou 
v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v pro-
dejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, tel. 739 068 248.

 Dvořákovy Biblické písně, nebo například známá vánoční píseň Adeste fideles, ale 
také české a moravské lidové písně či americké tradicionály zazní v úterý 4. ledna v Ka-
tolickém domě při Tříkrálovém benefičním koncertu. Interpretace se ujme sólista Stát-
ní opery v Praze Ivo Hrachovec za klavírního doprovodu Ireny Szurmanové. Začátek 
koncertu v 19.30 hodin. Příspěvkem do kasičky s dobrovolným vstupným pomohou 
návštěvníci koncertu zábřežské Charitě s pokrytím nákladů na pořádání aktivizačních 
akcí pro seniory.

 Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
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UčíCí Se CírKev: JeŽíŠ KrIStUS - BŮH a člOvěK 
S odkazem na Iz 7,14 - KKC 464 - 478

Následující řádky, rozbor daného téma, je v podstatě hlubo-
ce teologický a vědecký. Bylo by třeba rozebírat jej ze široka. 
Mnohé je pro nás, prosté věřící k porozumění těžké a nesta-
čil by ani daný prostor FI. Proto bude vše podáno jen stručně, 
přehledně. Ostatně jsme se touto tématikou zabývali už po-
slední neděli církevního roku, na slavnost Ježíše Krista Krále.
Skutečnost, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, patří 
mezi nejhlubší tajemství víry. Je proto pochopitelné, že církev 
musela během prvních staletí hájit tuto pravdu víry proti blud-
ným názorům. Řešení se ujalo šest ekumenických koncilů: Ni-
cejský I. r. 325; Cařihradský I. r. 381; Efezský r. 431; Chalcedon-
ský r. 451; Cařihradský II. r. 553 a Cařihradský III. r. 680. 
Církev učí, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk s dvo-
jí přirozeností, božskou a lidskou, které nejsou smíšeny, nýbrž 
spojeny v osobě Slova. Proto všechno v Ježíšově lidství - zázra-
ky, utrpení, smrt, musí být přičítáno jeho božské osobě, která 

jedná skrze přijatou lidskou přirozenost.
 Měl ale vtělený Boží Syn duši s lidským poznáním? Boží Syn přijal tělo oživené lidskou 
rozumovou duší. Svým lidským rozumem se Ježíš naučil mnoha věcem na základě zkušenosti. 
Avšak i jako člověk měl Boží Syn důvěrné a bezprostřední poznání Boha, svého Otce. Proni-
kal do skrytých myšlenek lidí a plně poznával věčné záměry, které přišel zjevit.
 Jak spolupracují dvě vůle vtěleného Slova? Ježíš má vůli božskou a lidskou. Za svého po-
zemského života chtěl Boží Syn lidsky všechno, o čem pro naši spásu božsky rozhodl s Otcem 
a Duchem svatým. Kristova lidská vůle bez odporu a zdráhání koná božskou vůli, nebo lépe, 
je jí podřízena. Kristus vzal na sebe pravé lidské tělo, v němž se neviditelný Bůh stal viditel-
ným. Z toho důvodu může být Kristus zobrazován a uctíván na posvátných obrazech.
 Co představuje Ježíšovo Srdce? Ježíš nás znal a miloval lidským srdcem. Jeho božské Srd-
ce, probodené pro naši spásu, je symbolem nekonečné lásky, kterou miluje Otce a každého 
člověka.
 Otcové vzpomenutých koncilů jistě pracně, ale nakonec pravdivě řešili dané otázky 
i s problémy, které obsahovaly. Čerpali z Písma svatého, z tradic církevních otců, a hlavně 
z osvícení Duchem svatým. Věrohodně osvětlili pravdy o Božím Synu Ježíši Kristu, o jeho 
vykupitelském a spasitelském poslání. Je proto pochopitelné, že se v církevních modlitbách, 
hlavně při mši svaté modlíme a vyznáváme svou víru v božství i lidství Ježíše Krista Pána na-
šeho. V mešních modlitbách často slyšíme, jak se kněz modlí: „Všemohoucí, věčný Bože“ (tím 
je míněn nebeský Otec) a orace končí slovy: „Skrze Pána našeho Ježíše Krista, který s tebou 
žije a kraluje na věky věků.“ Z toho poznáváme, že křesťanství uctívá a klaní se nejen vtělené-
mu Bohu, našemu Spasiteli Ježíši Kristu, nýbrž stejně také Jeho Otci nebeskému, který ve Sta-
rém zákoně byl nazýván Jahve, El, Elohim, Adonai...Je to víra křesťanská v Nejsvětější Trojici, 
jež nám byla zjevena Pánem Ježíšem.
 Celé Kristovo bohatství jako Božího Syna, Boha a člověka, je určeno každému člověku 
a je pro každého dobrem. Kristus totiž nežil svůj život pro sebe, nýbrž pro nás, od svého po-
četí až po své nanebevstoupení. A v tomto stavu se navždy „stará o naše záležitosti u Boha“ 
(Žid 9,24). Ovšem i my, každý z nás, musíme na svém dobru s Ježíšem spolupracovat.
                           P. Antonín Pospíšil
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CHarIta ZáBŘeH PŘIPravUJe tŘíKrálOvÉ KOledOvání 
Přestože do nového roku zbývá ještě nějaký čas, zábřežská Chari-
ta již pilně připravuje v pořadí dvanácté pokračování Tříkrálové 
sbírky. Plánem Charity je v období kolem svátku Třech králů (tedy 
6. ledna) vypravit do obcí a měst jižní poloviny okresu Šumperk 
320 kolednických skupinek. Proto oslovuje loňské i dlouholeté a 
zasloužilé dobrovolníky a hledá nové vedoucí, případně děti, ze 

kterých by bylo možné sestavit kolednické skupinky. Zájemci mohou své služby nabíd-
nout koordinátorce celé akce paní Miluši Kobzové (tel. 736 509 431).
 Tříkrálová sbírka proběhne v období od 2. - 9. ledna; kdy přesně, záleží na dohodě 
členů tříkrálové skupinky. Každá má místními koordinátory přesně přidělenou trasu, kde 
prosí o příspěvek do sbírkové pokladničky. Tři králové symbolicky přinášejí do našich 
domů obdarování: předně požehnání, které na veřejích domu symbolizuje nápis C+M+B. 
Dobrovolnické centrum Charity připravuje psaníčka s kadidlem, bílé zlato symbolizuje 
dutinka baleného cukříku (pro přípravu sbírky v celé České republice musela zdejší Cha-
rita v chráněné dílně Palonín vyrobit více než 2,7 miliónu kusů cukříků).
 Charitou vyslané krále poznáte podle pokladničky, která je zapečetěna městským 
úřadem Zábřeh. Každý vedoucí se na požádání legitimuje průkazkou, která je pověře-
ním k provádění sbírky. V dílně denního centra Oáza vzniká 1.300 keramických medai-
lek s kometou, které budou mít koledníci zavěšeny na krku.
 Loňský výtěžek překonal všechna očekávání, vysbíralo se totiž 1 158.155 Kč. Z těch-
to peněz pomohla Charita konkrétním lidem v nouzi, rozšířila poradenský program pro 
předlužené domácnosti, přispěla na zřízení bezbariérového kontaktního místa a zázemí 
potravinové banky. Obnovila dodávkové auto, které slouží k přepravě klientů, rozvozu 
zdravotních pomůcek, svozu nábytku a jiných věcných darů, dopravě materiálu a vý-
robků chráněných dílen i jako zázemí pro zásahový tým, který vyráží pomáhat při stále 
častějších přírodních katastrofách. V zahraničí Charita pomáhá Haiti, které bylo v za-
čátku roku 2010 zasaženo ničivým zemětřesením. 
 V předstihu také organizátoři děkují všem, kdo velvyslance potřebných vlídně při-
jmou a svým příspěvkem do pokladničky se přihlásí k pomoci, kterou Charita v našem 
regionu zajišťuje. Pokud někdo návštěvu králů propásne, může se do sbírky zapojit pro-
střednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777, převodem 
na účet, případně může příspěvek donést do recepce Charity, kde bude zapečetěná po-
kladnička k dispozici až do 11. ledna. 
 Se sbírkou souvisí i celá řada doprovodných aktivit. Široká veřejnost je srdečně zvá-
na na tříkrálový benefiční koncert (4. 1. 2011 v 19.30) do Katolického domu v Zá-
březe, kde vystoupí sólista státní opery v Praze Ivo Hrachovec. Výtěžek z tohoto kon-
certu je určen na zajištění cyklu kulturních akcí pro seniory a handicapované. 
 Dílka (příběhy, fotky, kresby), která ztvární tématiku tříkrálové sbírky, vlastní ko-
ledování, putování za kometou, navštívení Betléma, mohou zruční autoři zasílat do 
31.1.2011 na adresu Charity a soutěžit tak o hodnotné ceny.
 Aktuální informace z příprav, využití peněz sbírkou získaných a následně i podrob-
né výsledky vlastního koledování zájemci najdou na www.charitazabreh.cz 

  Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (736 509 430)
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červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z neděle 12. prosince: Červená Voda 2.063; Domov důchodců sv. Zdislavy 392 ; Mlý-
nický Dvůr 216; Písařov 511; Písařov-oprava olátře 1.580; Jakubovice 582 Kč. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

vánOční BOHOSlUŽBY: 24.12.: Červená Voda 24.00; Jakubovice 20.30; Písařov 22.00 
25.12. – Červená Voda 9.00; Domov důchodců 15.00; Mlýnický Dvůr 16.30 hod.
26.12. – Červená Voda 9.00; Jakubovice 7.30; Písařov 10.45; Janoušov 16.00 hod.

 Zveme děti na turnaj ve stolním hokeji na faru v Červené Vodě ve čtvrtek 30.12.2010 od 
9.30 hod.
 Zvu všechny k „Posezení na faře“ v Červené Vodě ve čtvrtek 30.12.2010 od 16.00. S sebou 
dobrou náladu, přineste si navzájem k degustaci vánoční cukroví. Čaj s rumem zajištěn. 
  P. Radek Maláč

postřelmovsko      postřelmovsko

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi před vánocemi bude v Postřelmově v pondělí 
20.12. od 16.00 hodin. V Leštině ve středu 22.12. od 16.00, v Chromči ve čtvrtek 23.12. 
od 16.00 hodin.

vánOční BOHOSlUŽBY: 24.12. - 15.30 Lesnice, 21.00 Hrabišín, 22.00 Postřelmov
25.12. - 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov, 11.00 Chromeč
26.12. - 9.30 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov, 11.00 Chromeč

lošticko     lošticko     lošticko
vánOční BOHOSlUŽBY: 24. 12. Štědrý den : Moravičany – 20.00, Loštice - 21.00 hod. 
25. 12. Boží hod vánoční: Moravičany – 8.00, Loštice - 9.30, Palonín - 11.00 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána: Moravičany - 8.00, Loštice – 9.30, Pavlov - 11.00 hod.

leGenda O MladÉM PaStÝŘI. Také osmiletý Jonatan přišel 
o Vánocích k jeslím. Díval se na novorozené dítě a slzy mu vstoupi-
ly do očí. „Proč pláčeš?“ tázal se Ježíš. „Protože jsem ti nic nepřinesl.“ 
A chlapec slíbil, že přinese některou ze svých nejmilejších hraček. Ježíš 
řekl: „To já ale nepotřebuji. Daruj mi třeba svou poslední školní úlo-
hu.“ Jonatan se ulekl. Vždyť pan učitel pod ní napsal: Nedostatečně. Je-
žíš odpověděl: „Přines mi ze svého života všechno, pod čím je nedostatečně.“ „Ano, rád,“ zně-
la pastýřova odpověď. A Ježíš měl ještě jedno přání: „Přines mi, prosím, svůj hrnek na mléko.“ 
„Ale ten jsem dnes ráno rozbil.“ Od jeslí přišla výzva: „Přines mi vždycky to, cos ve svém ži-
votě rozbil. Přines mi všechno zlé, cos v životě udělal a já ti odpustím a pomohu ti. Chceš se 
nechat ode mne obdarovat?“ „Ano,“ řekl Jonatan. Poklekl s pokorou a vděčností a jeho srdce 
bylo naplněno pravou radostí.
 Drazí přátelé a čtenáři Farních informací! Legenda o mladém pastýři připomíná, co máme 
o Vánocích přinést Dítěti Ježíši: to, co letos bylo nedostatečné, co jsme pokazili ve vztahu k Bohu 
a bližnímu svou lidskou nedokonalostí. V tomto pokorném duchu chceme i my, vaši kněží po-
kleknout u jeslí našeho Pána s prosbou, aby nám odpustil a požehnal na další etapě našich život-
ních cest. Pak prožijeme skutečné Vánoce ve svém srdci, v našich rodinách i farnostech! S přá-
ním pokoje a dobra.  P. Pavel, P. Stanislav, P. Lubomír, bratr Josef, loštičtí misionáři 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 12. prosince: Mohelnice 4.684; Úsov 811; Studená Loučka 250 + 250 z 
5.12. (minule nebyla uvedena). Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

ladíMe adventně v sobotu 25. prosince v 15 hod. v kostele sv. Tomáše Becketa. 
Varhany a přednes Tomáš Ulrich.

štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 12. prosince: Štíty 1.650; Cotkytle 700; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

vánOční BOHOSlUŽBY: 24. 12. Štědrý den – Cotkytle v 15 hod. otvírání jesliček; 
večerní bohoslužby: Horní Studénky 20.00; Štíty 22 hod. 
25. 12. narození Páně – Horní Studénky 7.30; Štíty 9.00; Cotkytle 11 hod.
26. 12. sv. Štěpán – Horní Studénky 7.30; Štíty 9.00; Cotkytle 11 hod.

vánOční StrOMečeK PrO dětI. Letos na Štědrý den, v kostele ve Štítech, bude 
vánoční stromeček pro děti, které si sami vyrobí ozdobu a přijdou si ji pověsit na 
stromeček a to 24. 12. od 13.30 hod. do 15.00 hod. Zároveň se mohou spolu s rodiči na 
chvíli zastavit u betléma na krátkou modlitbu a také si odnést domů Betlémské světlo.  
  Zve Společenství matek

Jan JaKUB rYBa – čeSKá MŠe vánOční. V neděli 26. prosince v 16.00 hod. Vás 
zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie na koncertní provedení České mše vánoč-
ní. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor BENDL z České Třebové a Komorní orchestr Jaro-
slava Kociána. Vstupné dobrovolné. 

Už tradičně i letošní rok, se bude konat v HOrníCH StUdÉnKáCH 
Farní tŘíKrálOvÝ PleS. Na ples jste všichni srdečně zváni pořá-
dající mládeží. K příjemné zábavě i poslechu Vám bude hrát hudební 
skupina Menhet a v průběhu večera Vás bude bavit zajímavý program. 
Na setkání s Vámi se budeme těšit 8.1.2011 v 19.30. v sokolovně v Hor-
ních Studénkách. Vstupenky si je možné zakoupit v předprodeji od 
24.12. na tel: 731 402 199 u P. Stanislava Suchánka. Pokud byste chtěli 
přispět nějakým drobným dárkem do naší Tříkrálové tomboly, je mož-
né se domluvit na témže čísle.

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 12. prosince: Lubník 680; Tatenice 770; Hoštejn 1.400; Kosov 500 Kč. 
  Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

vánOční BOHOSlUŽBY: 24.12. - Lubník 20.30, Tatenice 23.00, Hoštejn 22.00
25.12. - Lubník 7.45, Tatenice 10.30, Hoštejn 9.15 (Kosov nebude)
26.12. - Lubník 7.20, Tatenice 8.40, Hoštejn 10.00, Kosov 11.15
V neděli 2. ledna v 16 hod. se v Lubníku již podruhé uskuteční tŘíKrálOvÝ KOn-
Cert. Účinkuje Chrámový sbor u sv. Václava z Lanškrouna.
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SBírKY Z neděle 12. PrOSInCe: Zábřeh 9.280; Jedlí 1.500; Svébohov 1.800; Kláš-
terec 1.200; Zvole 3.740; Postřelmůvek 420 Kč. 
DARY – Zábřeh: na kostel sv. Bartoloměje 1.250; z Hněvkova: na kostel sv. Barbory 
500, na kostel sv. Bartoloměje 500; Maletín: na opravy kostela 10.000; Jedlí: na TV Noe 
1.000; na Radio Proglas 1.000, Zvole: na kostel 2.000; na Proglas 1.500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
Ze Zábřeha byla na likvidaci lepry odeslána částka 3.300, z Rovenska 3.000 Kč. 
 Všem dárcům, kteří přispívají do fondu likvidace lepry touto cestou děkuji a přeji 
požehnané svátky vánoční a do nového roku zdraví, spokojenost, hlavně však ochranu 
Boží.  Marie Zíková

Tuto neděli 19. prosince Vás zveme do kostela sv. Bartoloměje 
na adventní KOnCert deCHOvÉHO OrCHeStrU 
ZUŠ Zábřeh pod vedením Lubomíra Vepřka. Začátek kon-
certu v 15 hod. Na programu jsou skladby J. Pachelbela, G.F. 
Händla, A. Dvořáka, M. A. Charpentiera a dalších autorů.

FarnOSt KláŠtereC. Otvírání jesliček za doprovodu 
vánočních koled a divadla proběhne na Štědrý den 24. pro-
since ve 14.00 v kláštereckém kostele. Zváni jsou rodiče s 
dětmi i jejich babičky a dědečci.

vánOční ZPívání KOled PrO B a r B O r K U. V neděli 26.12.2010 od 14 hod. 
bude v kostele sv. Barbory „Den otevřených dveří „. Od 16 hod. – ZPíváMe KOledY. 
Přijďte si s námi zazpívat staré krásné české koledy za doprovodu SCHOLY a nově zre-
konstruovaných varhan.

POZvání na KOnCert dO SvÉBOHOva. V pondělí 27. prosince v 17 hod. jste sr-
dečně zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově na koncert České mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“. Účinkuje sbor svébohovské a jedelské farnosti 
pod vedením Josefa Hrocha a jeho hosté. 

Pomalu končí čas adventní, vánoční svátky se nezadrži-
telně blíží a s tím spojené narození Ježíška v jesličkách. 
Přípravy nutné k vystavení betlémů v našich chrámech 
pomalu a jistě vrcholí. Ne jinak je tomu i v mohelnickém 
kostele sv. Tomáše Becketa. Ve středu 15.12.2010 přivezl 
řezbář František Nedomlel do Mohelnice další vyřezávaný 
přírůstek v pohybu. O co konkrétně jde, bude prozrazeno 
až o Štědrém dni, ihned po skončení půlnoční mše svaté. 
Při této příležitosti předesílám, že ve vánočním dvojčís-
le týdeníku „Naše rodina“ č.52 – 53/2010 najdete poměr-
ně rozsáhlý článek i s fotografiemi našeho Mohelnického 
betlému.  Pavel Nenkovský – správce mohelnického betlému


