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18. 12. 2011
Ročník XVIII., 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

Rosu dejte, nebesa, shůry, 

právo ať se vyleje 

jako déšť z oblak; 

ať se otevře země 

a zplodí spásu!
Vstupní antifona

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 89  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: Olejníkovo č. 502             příště Břízovo č. 503



2

v na adventní KOnCert deCHOvÉHO OrCHeStrU ZUŠ ZáBŘeH Vás 
zveme tuto neděli 18. prosince do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Začátek v 15 hod., 
vstupné dobrovolné.  red. 
v FarnOSt Maletín. Tuto neděli 18. prosince poputujeme do maletínského far-
ního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.  P. František Eliáš
v Stavění vánOčníHO StrOMU v KOStele Sv. BartOlOMěJe v ZáBŘe-
Ze začne v pátek 23. prosince ve 14 hod. Prosíme o pomoc zejména muže zdatné, zkuše-
né a problému znalé.  Za zvoníky Jaromír Herzig 
v CIZí ZPOvědníCI v ZáBŘeZe. Ve čtvrtek 22. prosince od 7.30 do 9.30 hod. a od 
15.00 do 18.00 hod. zpovídají v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze cizí zpovědníci. Dopo-
ledne P. Miroslav z Loštic a P. Jaroslav z Tatenice a odpoledne P. Radek z Červené Vody a 
některý z kněží komunity z Loštic.  P. František Eliáš

BOHOSlUŽBY ŠtědrÉHO dne na ZáBŘeŽSKU
ZáBŘeH: 
 7 hod. - ráno poslední roráty v adventu 2011
 15.30 hod. - mše svatá spojená s otvíráním jesliček 
 21.00 hod. - mše s koledami 
 23.00 hod. - Rybova mše vánoční; 
rOvenSKO: 15.45 hod. 
Jedlí: 20.30 hod.
SvÉBOHOv: otvírání jesliček 15.00; večerní bohosluž-
ba 22.30 hod.
KláŠtereC: 15.30 hod. 
ZvOle: 21.00 hod.

Neděle 25. prosince – Slavnost Narození Páně – boho-
služby jako v neděli 

Pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby 
jako v neděli, kromě Zábřehu, kde nebude obvyklá večer-
ní bohoslužba.                                          P. František Eliáš

Farní MUZeUM Zve na vánOční PrOHlídKY. Věž kostela svatého Bartoloměje 
bude otevřena 25. prosince od 9.30 do 12.15 a od 14.00 do 16.30 hodin. 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 pro-
hlídky betlému otevřen: v neděli 25. prosince od 13.00 do večerní bohoslužby a v pon-
dělí 26. prosince od 13.00 do 17.00 hod. Během ostatních svátečních dnů před a po mši 
svaté. Ludmila Macáková

KOnCertní PrOvedení rYBOvY MŠe vánOční si nenechte ujít v neděli 25. 
prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. Bartolo-
měje v Zábřeze.  red.
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KŘíŽeM KráŽeM PO HaItI (pokračování )
 Ráno jsme se dlouho rozhodovali, zda jet ještě do školy v Les Cayes La Sa Vane, protože 
jsme měli před sebou, v nejistém počasí, cestu do hlavního města přes polovinu Haiti. Nako-
nec jsme se rozhodli školu navštívit. Setkání ve škole bylo příjemné a bylo také za účasti části 
rodičů. Setkali jsme se s vedením školy a dali se do focení dětí. Je to všude stejné. Z veselého 
a skotačivého děcka se před fotoaparátem stane sfinga s kamenným výrazem. Čím víc se okolí 
snaží dotyčnému vyloudit na tváři úsměv, tím prkenněji se ona osoba chová a tváří. Ale nako-
nec jsme to zvládli a rychle se vydali na cestu. Dokonce i počasí nám docela přálo. 
 Z cesty zpět si toho moc nepamatuji, protože mne v autě přemohla únava a spánek. Dou-
fám, že jsem alespoň nespal nahlas. Léoganem jsme jen projeli a pokračovali jsme dál na Port 
au Prince. Jak jsme se postupně blížili k hlavnímu městu, uvědomil jsem si, jak se mi tam ne-
chce. Nemám rád moc lidí na jednom místě ani u nás. Zde je ta koncentrace lidí neskutečná. 
A nejenom lidí, ale i problémů. Čím blíž, tím hůř. Binec, odpadky, davy lidí, dopravní pro-
středky, zácpy, zápach a horko a dusno. Nic pro Evropana zvyklého na čtvero ročních období, 
pořádek a relativní klid.
 Dojeli jsme na misi a za chvíli se nám hlásili naši kamarádi Tyl a Endy, kteří chtěli vědět, 
jak jsme dopadli. Strávili jsme příjemný večer, ale předtím jsme si ještě museli všechno sbalit 
na zítřejší cestu. Byli jsme docela utahaní, ale oni měli náramně společenskou náladu a chuť 
diskutovat třeba až do rána. Ten večer byl jedním z těch, kdy jsem viděl chudáka Irenu úpl-
ně na dně. Po dlouhém cestování potřebovala odpočinek a místo toho musela překládat naše 
„hluboké“ filozofické a teologické úvahy. Já jsem v rámci svých možností střídal němčinu 
s angličtinou, ale nebýt komunikačního usnadňovace „Cuba libre“ (Coca Cola a rum), asi by-
chom to nezvládli a padli. 
 Ráno jsme naházeli všechno do auta a vydali se na cestu do Gonaives. Když jsme proklič-
kovali, teď už známým chaosem, dostali jsme se k mému velkému překvapení na velmi sluš-
nou cestu, která je zcela nová a vede až do Gonaives. Další pozitivní posun! Když jsem jel tudy 
poprvé, byly to pěkné nervy. To neznamená, že by se na ní sem tam nepohybovali lidé s oslíky 
nebo každý zvlášť, to ne. Ale krásná a ROVNÁ asfaltka! Jeli jsme kolem policejní stanice, na 
které byl nápis tak jako u nás „pomáhat a chránit.“ Některé myšlenky se holt šíří rychle. 
 Za hlavním městem nás čekala zastávka, na kterou asi nikdy v životě nezapomenu. Zasta-
vili jsme na místě, kde je obrovský hromadný hrob obětí zemětřesení, ve kterém může být po-
hřbeno možná i kolem jednoho sta tisíc lidí. Na tomto místě byla vybagrována obrovská jáma 
a do ní byla mrtvá těla svážena na nákladních autech. V té situaci, aby se zabránilo epidemii, se 
nedalo dělat nic jiného. Tato jáma pak byla zasypána a na povrchu je vrstva drobného štěrku, 
v němž jsou zastrkány kříže. Se jmény nebo i bez nich. Už z dálky jsem to viděl a padla na mne 
velká tíseň. Vystoupili jsme a v první řadě jsme se modlili za všechny zde pohřbené, ale i za je-
jich pozůstalé. Bylo velmi smutné vidět 
u velkého kříže učebnici, omalován-
ky, rozbitý mobil…. Všechno to patřilo 
někomu konkrétnímu a teď jednotlivé 
stránky obracel vítr. I k vyfotografová-
ní jsme přistupovali skoro až s jakýmsi 
ostychem, jako kdybychom dělali něco 
nepatřičného. Dokonce jsme našli na 
povrchu několik lidských kostí. Dlouho 
poté jsme se z toho nemohli vzpamato-
vat.    Václav Keprt (pokračování příště)
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UčíCí Se CírKev- v KrIStU MaJí děJInY SvůJ SMYSl 
S odkazem Řím 16,25-27 KKC 50-67
 Člověk přirozeným světlem svého rozumu může bez-
pečně poznat Boha z jeho díla v přírodě. Ale svými vlast-
ními silami nemůže poznat řád Božího zjevení; Bůh ve své 
moudrosti a z lásky k člověku a kvůli jeho důstojnosti zje-
vuje sebe samého a svůj dobrotivý plán, který od věčnosti 
předem stanovil v KRISTU VE PROSPĚCH lidstva. Tento 
plán spočívá v tom, že všichni lidé mají mít skrze milost 
Ducha svatého účast na božském životě jako jeho adoptiv-
ní synové a dcery v jeho jediném Synu. ZJEVENÍ znamená: 
Bůh se otvírá, zjevuje se a promlouvá ke světu ze svého svo-
bodného rozhodnutí. První etapy Božího zjevení začínají už 
v ráji, kde se zjevuje Adamu a Evě a zve je k důvěrnému spo-
lečenství se sebou samým. 
 Své zjevení nepřerušil ani po jejich pádu a slibuje spá-
su pro celé jejich potomstvo, i to, že bude neustále pečovat 
o lidský rod, aby dal věčný život všem, kteří hledají spásu tr-
pělivým konáním dobrých skutků. Lidský rod rostl počtem, 
ale i hříchem. Po potopě uzavřel Bůh smlouvu s Noem, která vyjadřuje zásadu Božího řádu 
(ekonomie) vůči národům. 
 Kolem roku 1.900 př. Kr. začíná Boží činnost, která povede k věčné záchraně Člověka skr-
ze Krista. Bůh vyvolil ABRAHAMA učinil z něj „otce mnohých národů“ (Gen 17,5). „Skrze 
něho dojdou požehnání všechny národy země.“ (Srov. Gen 12,3)
 Lid vzešlý z Abrahama bude nositelem příslibu daného PATRIARCHŮM; Izákovi, Jako-
bovi, Josefovi. Tak se stane Izrael vyvoleným národem, bude povolán připravovat k tomu, aby 
se jednoho dne všechny Boží děti shromáždily v jednotě církve (Srov. Jan 11,52-10,16). 
 Tento lid je kořenem, na který budou naroubováni pohané, kteří se stali věřícími (Srov. 
Řím 17,18-24). 
 Patriarchové, soudci a proroci i ostatní postavy Starého zákona, i svaté ženy – Sára, Rebe-
ka, Ráchel, Miriam, Debora, Anna, Judit a Ester – byli a vždy budou uctíváni ve všech liturgic-
kých tradicích církve jako svatí. Bůh skrze ně vychovával svůj lid v naději na spásu, v očeká-
vání nové a věčné smlouvy určené všem lidem, smlouvy, která bude vepsána do srdcí. Proroci 
hlásají radikální vykoupení Božího lidu, očištění od všech jeho nevěrností, spásu, jež zahrne 
všechny národy. Nositelé této naděje budou především chudí a pokorní Páně. 
 Po době patriarchů Bůh utváří Izrael jako svůj lid tím, že ho zachraňuje z egyptského za-
jetí, otroctví - uzavírá s. ním smlouvu na Sinaji, dává mu skrze MOJŽÍŠE svůj zákon, aby ho 
uznával a aby mu sloužil jako jedinému, živému a pravému Bohu, starostlivému otci a spra-
vedlivému soudci, a aby očekával slíbeného Spasitele. 
 „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. 
V poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna (Žid 1,12). KRISTUS, BOŽÍ SYN, 
který se stal člověkem, je jedinečným, dokonalým a definitivním SLOVEM Otce, který v něm 
říká všechno. A nebude už jiné slovo, než toto.
 „Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomine a před slav-
ným, druhým příchodem našeho Pána Ježíše Krista, nemůžeme už očekávat nové veřejné zje-
vení.“ (Srov. 1 Tim 6,14 a Tit 2,13). Nicméně, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvi-
nuto. Bude úkolem křesťanské víry a církve postupně během staletí proniknou jeho obsah.
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 Během staletí dochází ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Některá byla uznána cír-
kevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není vylepšovat nebo doplňovat 
Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení, v určitém his-
torickém období, plně žilo. 
 Za vedení učitelského úřadu dovede církev rozlišovat a přijímat co je v těchto zjeveních 
opravdová výzva Krista nebo jeho svatých. Křesťanská víra nemůže přijmout zjevení, která si 
dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je případ ně-
kterých mimokřesťanských náboženství a také některých novodobých sekt, které se o taková 
„zjevení“ opírají. ,
 Svatý otec Benedikt XVI. nám k tomu dává vysvětlení a radu: „PRAVDU, DOBRO A ŠTĚS-
TÍ, KTERÉ HLEDÁTE, MÁ JMÉNO A TVÁŘ; JE TO JEŽÍŠ Z NAZARETA.“ 
  P. Antonín Pospíšil

eManUel – BůH S náMI. „Všichni rádi čteme ži-
votopisy velkých lidí. Odráží se v nich doba se všemi 
důležitými událostmi. Se zájmem jsem četl vzpomín-
ky Sira Winstona Churchila (*30.11.1874-24.1.1965). 
Po událostech světové války nám Churchil dával vhled 
do věcí, kterým jsme tehdy nerozuměli. 
 Skautům se doporučuje psát si deník a častěji si ho 
pročítat. Doporučuje se večer před spaním zpytovat 
svědomí. Omylem se myslí, že se máme soustředit na 
chyby, kterých jsme se dopustili. To je negativní strán-
ka. Pozitivní má být v tom, že si uvědomujeme, jak 
tento uplynulý den, který jsme právě prožili, byl v rukou Boží prozřetelnosti, jak do něho 
vstupoval Bůh. Když to objevíme, považujeme pak i svůj život za součást posvátných dě-
jin, které jsou předmětem Písma, a objevíme, že i nás má zrodit Emanuel, abychom viděli 
jeho slávu.” ( Prof.ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík SJ * 17. 12. 1919 + 16.04. 2010).   
  Požehnané Vánoce Vám vyprošují misionáři z Loštic

KatOlICKÝ důM
POvídání O vínečKU PŘI CIMBálU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody 
Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého 
Jana – patrona vinařů, tj. v úterý 27. prosince v 15. hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnáv-
ky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

v Nejenom seniory zveme v pátek 30. prosince na ZáBavnÉ OdPOledne S HUd-
BOU a tanCeM. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému 
prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společ-
nému přivítání roku 2012 při SIlveStrOvSKÉ veSelICI se 
skupinou F-BAND, kterou připravujeme na sobotu 31. prosin-
ce. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit 
v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 
37, tel. 739 068 248
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 11 prosince: Červená Voda 1.832; Domov důchodců sv. Zdislavy 193; 
Mlýnický Dvůr 643; Písařov 747; Jakubovice 325; Dary: Písařov – na opravu oltáře 
13.100; Jakubovice 8.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v Všichni jste srdečně zváni na předvánoční besíd-
ku dětí 1. a 2. třídy ZŠ Bušín, která se uskuteční v Jaku-
bovickém kostele ve středu 21. prosince v 16.00 hod.
v Setkání modlitebního společenství se uskuteční ve 
čtvrtek 22. prosince v 18.00 na faře v Červené Vodě.
v Zveme děti na turnaj ve stolním hokeji, který 
se koná ve čtvrtek 30. prosince od 9.30 hod. na faře 
v Červené Vodě. 
v Zvu všechny k „Posezení na faře“ v Červené Vodě 
ve čtvrtek 30. prosince od 16.00 hod. S sebou dobrou 
náladu, přineste si navzájem k degustaci vánoční cukroví. Čaj s rumem zajištěn.   
  P. Radek Maláč
v Všem, kdo finančně pomáháte našim adoptovaným dětem Blandine a Walkimu 
z Haiti přeji radostné a požehnané svátky vánoční.  J. Knápková.

vánOční BOHOSlUŽBY: 24. 12. – Červená Voda 24.00; Jakubovice 20.30; Písařov 
22.00; 25.12. – Jakubovice 7.30; Červená Voda 9.00; Písařov 10.30; Janoušov 16.00 hod. 
    P. Radek Maláč

postřelmovsko      postřelmovsko

PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI BUDE: 
 Postřelmov - úterý 20.12. od 16.00 a v pátek 23.12. od 16.00 hodin. 
 Leština - středa 21.12. od 16.00 hodin. 
 Chromeč - čtvrtek 22.12. od 16.30 hodin. 

vánOční BOHOSlUŽBY: 
24.12. - Lesnice 15.30, Hrabišín 20.00, Postřelmov 22.00 hodin. 
25.12. - Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hodin. 
26.12. - Postřelmov 9.30, Lesnice 9.30, Sudkov 11.00 hodin. 
31.12. - Postřelmov 16.00, Lesnice 16.00 hodin. 
  1.1.   - Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hodin.

lošticko          lošticko          lošticko

vánOční BOHOSlUŽBY: 
 loštice:  24. 12. – 21.00, 25. a 26. 12. – 9.30 hod., 
 Moravičany:  24. 12. – 20.00, 25. a 26. 12. – 8.00 hod., 
 Palonín:  25. 12. – 11.00 hod., 
 Pavlov:  26. 12. – 11.00 hod.
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

vánOční BOHOSlUŽBY: 24. 12. – Mohelnice 15.30 a 22.00; Úsov 20.00 
25. 12. – Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod. 
26. 12. – Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírka z neděle 11. prosince: Lubník 710; Tatenice 1.000; Hoštejn 3.250; Kosov 660Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
vánOční BOHOSlUŽBY: 
24. 12. – Kosov setkání u jesliček 14.30; Lubník 20.30, 
Tatenice 23.30, Hoštejn 22.00 hod.
25. 12. – Lubník 7.45, Tatenice 10.30, Hoštejn 9.15 hod. 
(Kosov nebude)
26. 12. – Lubník 7.45, Tatenice 8.45, Hoštejn 10.00, 
Kosov 11.00 hod.

Děkuji všem, kdo si v Tatenici zakoupili „Vánoční hvězdu“ a při-
spěli tím dětem z onkologického oddělení Fakultní nemocnice 
v Olomouci. Prodali jsme jich 85. Dík patří nejen do Tatenice, ale 
i do Lubníka a do ZUŠ v Lanškrouně, kde si už po několik let také rádi hvězdu koupí. 
Upřímné Pán Bůh zaplať a požehnané Vánoce vám všem. Ludmila Poláková

 štítecko            štítecko            štítecko

Sbírka z neděle 11. prosince: Štíty 2.230; Cotkytle 680; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

POŘad BOHOSlUŽeB O vánOčníCH SvátCíCH:
24. 12. Štědrý den – Cotkytle v 15 hod. otvírání jesliček; večerní bohoslužby: Horní Stu-
dénky 20; Štíty 22 hod. 
 Přijměte srdečné pozvání na otevírání betléma - oživení jesliček při zpívání vánoč-

ních písniček. Vedle betléma budou připraveny dva nenazdobené stromečky. Děti, kte-
ré si doma vyrobí vánoční ozdobu, mohou ji donést a při otevírání betléma pověsit na 

stromeček. Otvírání betléma bude na Štědrý den 24. 12. 2011 začátek 13.30 hod., ukon-
čení ve 14.00 hod. Kostel bude otevřený do 15.00 hod. Také z otvírání betléma si může-

te donést domů betlémské světlo.  Zve Společenství modlitby matek
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.

tŘíKrálOvÝ PleS. Jako každý rok, i ten letošní, se bude konat 7. ledna 2012 od 20 
hod. v Horních Studénkách Farní tŘíKrálOvÝ PleS. Na ples jste všichni srdečně 
zváni pořádající mládeží. K příjemné zábavě i poslechu Vám bude hrát hudební skupina 
Menhet a v průběhu večera Vás bude bavit zajímavý program, který je připraven. Pokud 
byste chtěli přispět nějakým drobným dárkem do naší tříkrálové tomboly, je možné do-
mluvit se s otcem Stanislavem Suchánkem.                         Farní společenství mládeže.
 Více informací:http://www.trikralovyples.mijo.cz/
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Sbírky z neděle 11. prosince: Zábřeh 9.690; Jedlí 1.900; Svébohov 1.500; Klášterec 1.290; 
Zvole 3.870; Postřelmůvek 390; Hynčina 100 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 2.200 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

ŠtědrOvečerní POHOŠtění PrO lIdI BeZ dOMOva. Dne 
20.12.2011 pořádá Charita Zábřeh v prostorách Dobrovolnického centra již 
podruhé posezení u štědrovečerní večeře. Jsou na ně pozváni lidé, kteří jsou 
bez přístřeší, osamělí, nemající možnost se sejít s rodinami a oslavit tak nej-
krásnější čas v roce, dobu vánoční.
 Večeři si připraví samostatně – prosíme ale naše příznivce o drobný ma-
teriální příspěvek – syrová ryba, brambory, tatarka, zelenina, ovoce, cukroví, … Své 
dary můžete donést na recepci Charity. Děkujeme předem za všechny obdarované, kteří 
s námi oslaví den příchodu našeho Spasitele. Pro doplnění zásob šatníku prosíme také 
o použitou zimní pánskou obuv velikosti číslo 5 – 12. Přijmeme ji od Vás v jakémkoliv 
množství.  Ludmila Macáková, 736 529 295

K adventníMU rOZJíMání PatŘí čaStO SvětlO SvíčeK. Pro-
tože bychom je také rádi vyráběli s našimi klienty – lidmi s mentálním po-
stižením v Oáze, prosíme o zbytky vosku a svíček. S ohledem k životnímu 
prostředí i charitním financím často zpracováváme zbytkové materiály. Pro-
to, pokud můžete, nevyhazujte zbytky svíček a vosk a přineste je pro nás do 
Charity na recepci – Žižkova 15, Zábřeh. Stačí na sáček napsat PRO OÁZU.   
 Jindra Báťková

tŘíKrálOvá SBírKa 2012. Příprava již tradiční Tříkrálové sbír-
ky je v těchto dnech v plném proudu. Koledníci navštíví naše do-
movy ve dnech 2.-10. ledna 2012 již po dvanácté. Díky této sbírce je 
ročně podpořeno několik charitních projektů a pomoc jde také jed-
notlivcům a rodinám. Vážíme si všech vás, kteří do sbírky přispíváte 
svými dary, ale i náměty na její využití. Jste pro nás také cennou zpětnou vazbou. Pokud 
máte nějaké pochybnosti o správnosti poskytnuté pomoci, řekněte nám o nich. Pokud 
byste se chtěli do sbírky zapojit jako vedoucí skupinky a pomohli nám tak s koledová-
ním, kontaktujte nás také. Velice rádi vaši pomoc uvítáme – zvláště v Zábřehu. 
   Kontakt: Markéta Horáková 736 510 816, Jana Skalická 736 509 431 

FarnOSt SvÉBOHOv
Na koncertní provedení Rybovy mše vánoční Vás zveme do svébohovského farního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v úterý 27. prosince v 17.00 hod. 

váClavOv
*  Tuto neděli 18. prosince v Kulturním domě Václavov se uskuteční VÁNOČNÍ KON-
CERT.  Účinkují: Martin Hroch – klavír, Šárka Hlochová – soprán, Karel Hampl – housle. 
Začátek v 17 hod. 
*  V pátek 23. prosince jste všichni zváni na VÁNOČNÍ SETKÁNÍ na nádvoří KD 
s programem. 16.30 – 17.00 ŽIVÝ BETLÉM. 


