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16. 12. 2012
Ročník XIX., číslo 51

třetí 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

,,bratři! Radujte se stále v Pánu, 
opakuji: Radujte se! 
Vaše ušlechtilost
ať je známá všem lidem.
Pán je blízko.“

(Flp 4, 4.5)

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat
z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna… 
Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                             Amen

ŽALM  Iz 12,2-3.4bcd.5-6      Plesejte a jásejte,
                                    neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. 
1. čtení: Sof 3,14-18a                             2. čtení Flp 4,4-7                                     Ev. Lk 3,10-18
Ordinárium: Olejníkovo č. 502           příště břízovo č. 503 
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SetKÁní S ROdIČI dětí, které v příštím roce poprvé přijmou svaté přijímání, bude tuto 
neděli 16. prosince v 19 hod. (po večerní mši svaté) na faře.  P. Pawel Zaczyk 

děKanÁtní Rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 19. prosince. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.(cizí zpovědníci)  P. František Eliáš

PředvÁnOČní ÚKlId KOStela Sv. BaRtOlOMěJe bude v pátek 21. 12. po rorát-
ní mši svaté. Prosíme, zůstaňte také chvíli po pondělních rorátech 24. 12., abychom douklí-
zeli co bude třeba. Rádi uvítáme mezi pečujícími o chrám nové tváře. 

 Ludmila Korgerová a P. František Eliáš

Prosíme o pomoc zdatné muže při 
stavění vánočního stromu v sobo-
tu 22. prosince v 9.30 hod. ve farním 
kostele.  za zvoníky Jaromír Herzig 

v SOBOtU 22. PROSInCe 
Od 8.00 dO 12.00 HOd. 
ZPOvídaJí v CHRÁMU 
Sv. BaRtOlOMěJe v ZÁBřeZ
MISIOnÁřI laZaRIStÉ 
Z lOŠtIC.  P. František Eliáš

V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bude slavena mše svatá v neděli 23. prosince ve 14.30 hod. 
  P. Pawel Zaczyk

ŽIvÝ BetlÉM můžete zhlédnout ve Václavově v neděli 23. prosince od 16 hod. na nádvo-
ří kulturního domu.

vÁnOČní BOHOSlUŽBY na ZÁBřeŽSKU
Pondělí 24. prosince: 
ZÁBřeH: 7 hod. – ráno poslední roráty; 15.30 hod. – mše svatá spojená s otvíráním jesli-
ček 21.00 hod. – mše s koledami; 23.00 hod. – Rybova mše vánoční; 
Jedlí: 20.30 hod. 
SvÉBOHOv: otvírání jesliček 15.00; večerní bohoslužba 22.30 hod.
KlÁŠteReC: otvírání jesliček 14.00, večerní mše svatá v 17.00 hod. 
ZvOle: 21.00 hod.

Úterý 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli; v Hynčině bude 
mše svatá ve 14.30 hod. 
Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě Zábřehu, kde 
nebude večerní bohoslužba; v Maletíně bude mše svatá slavena ve 14.30 hod. 
   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. K vidění zde bude 
výstava zvonů a zvonků. 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 
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BetlÉM v KOStele Sv. BaRtOlOMěJe. Kostel bude pro veřejnost s možností prohlíd-
ky betlému otevřen: v neděli 25. prosince od 13.00 do večerní bohoslužby a v pondělí 26. pro-
since od 13.00 do 17.00 hod. během ostatních svátečních dnů před a po mši svaté.      
  Ludmila Macáková
KatOlICKÝ dŮM
v  Na tradiční Putování za betlémy připravované na čtvrtek 27. 
prosince je posledních několik volných míst. Zájemci se mohou 
přihlásit u Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
v  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu 
zveme na tradiční Povídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mla-
dých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbá-
lovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. ve čtvrtek 27. prosince v 15. hodin. 
Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmín-
kou ke vstupu.
v  Nejenom seniory zveme na neděli 30. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou a 
tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALbATROS ze Šumperka. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil le-
tošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2013 při Silvestrovské veselici se 
skupinou F-bAND, kterou připravujeme na pondělí 31. prosince. Vstupenku s místenkou 
v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CA-
FÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

* * *
První pravidelná pouť do Koclířova v novém roce bude v sobotu 5. ledna 2013. 
 Odjezd z Valové jako obvykle v 11.30 hod. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové 
tel. 583 414 512, mobil 732 805 427.

Mnozí z nás se letos zúčastnili duchovní-
ho pobytu v Norbertinu na Svatém Ko-
pečku u Olomouce, mnozí jezdí na pravi-
delné víkendy se s. Siardou. 
V těchto dnech jsme do redakce od ses-
třiček premonstrátek dostali nabídku 
členství v Občanském sdružení Norbert. 
Chcete-li podpořit jejich činnost – staň-
te se členy sdružení. V případě zájmu sta-
čí odeslat přihlášku, kterou naleznete na 

www.premonstratky.cz, případně si ji vyžádat e-mailem nebo poštou. 
 Občanské sdružení NORbERT, Sadové nám. 152/39, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček; 
 tel: 737 765 763; e-mail norbert@premonstratky.cz

KalendÁře na ROK 2013. Lidé, kteří si objednali kalendáře farnosti Zábřeh na rok 
2013, si mohou objednané kusy vyzvednout v provozní době v prodejně Ledňáček, a to nej-
později do 21. prosince.                          zábřežští zvoníci
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UČíCí Se CíRKev – dŮvOd adventní RadOStI.  S odkazem Fil. 4,4-7
 Uprostřed kající doby adventní zaznívá v dnešní li-
turgii výzva k radosti: „Radujte se, pravím vám: Radujte 
se.“ Proto se tato neděle latinsky nazývá Gaudete - Raduj-
te se. Má to být nadechnutí, takový oddech od adventní 
kajícnosti - i když si musíme pokorně přiznat, že většinou 
té kajícnosti moc nekonáme. Také si máme připomenout, 
že život křesťana i v pokání není chmurný, ale radostný. 
Ovšem radost můžeme mít tenkrát, když budeme spra-
vedlivě žít - a k tomu zase napomáhá pokání. 
 Jdeme-li do hor nebo jedeme-li po dálnici, najdeme 
v určitých vzdálenostech od sebe odpočívadla, aby una-
vený turista či cestující mohl nabrat nových sil. Podob-
ně je tomu i v církvi, v liturgickém roku, zvláště v adventu a v době postní. A tak je také 
dnešní třetí neděle adventní jakýmsi „duchovním odpočívadlem“.
 Kající prožívání adventu, pokud je bereme vážně, člověka tělesně oslabí i duševně vy-
čerpá. To měli na mysli prvotní křesťané, kteří dobu adventní brali oproti nám skutečně 
vážně. O této neděli máme mít radostnou náladu. Vidíme to už při mši svaté. Na obětním 
stole mohou být květiny, kněz, pokud to jde, má být oblečen ne v roucho fialové - kající, ale 
růžové - v barvě naděje.
 Gaudete! Radujte se! Radujte se stále v Pánu. Tak nás dnes církev vyzývá. Proč? Kde? 
A jak to máme dělat? Radostí naplňovat své srdce, svůj denní život a hlavně svoji účast při 
mši svaté. Jsme přece blíž k svátkům Narození boha v lidském těle. Ten v lásce k člověku 
přišel mezi nás, stal se jedním z nás a pro věčné dobro člověka se obětoval až do krajnosti. 
Kolik je radosti už jen z příprav na Vánoce: z chystání stromečku, pečení cukroví, chystání 
bohatě štědré večeře, z dnů, kdy se nejde do školy, do práce ...! A jakou radost zakusí věří-
cí o půlnoční mši svaté: při zpěvu koled v ozářeném božím domě! Ale zdroje této radosti 
jsou prchavé. Světla pohasnou, koledy ustanou a stromečky budou spáleny! Když nás dnes 
církev vyzývá k radosti, jistě zná její hlubší a trvalejší zdroje. A které to jsou? Můžeme je 
shrnout do tří bodů: předně je to radost z naší víry v živého boha, potom z důvěry v jeho 
blízkost a věrnost a konečně z naší ochoty sloužit lidem.
 Radost z naší víry v živého Boha. Vesmír, země i celá příroda je plna boží přítomnosti 
a velebnosti. Nejen hvězdná obloha, křídlo motýla, lidské tělo, ale i prostinká sněhová vloč-
ka svědčí o všemohoucnosti a moudrosti boží. Kdo z nás věřících by nad těmito stopami 
boha kolem sebe nezajásal?
 a naše důvěra v jeho blízkost a věrnost? bůh, který zanechává své stopy ve vesmíru, je 
nám lidem sice nesmírně vzdálený, ale současně i velmi blízký. Vede nás moudře, laskavě a 
v tzv. náhodách projevuje zvláštní péči o nás. Ovšem nejvyšší lásku nám tento bůh proje-
vil, když poslal na svět svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný. A my tohoto božího Syna, dar nebeského Otce, v betlémském Dítěti radostně 
už teď vítáme, v duchu objímáme a s maminkou Marií, pěstounem Josefem, prostými pas-
týři i duchy andělskými mu už teď vzdáváme chválu a dík ....
 třetí zdroj naší adventní radosti se opírá o filozofickou zásadu: Dobro, v našem pří-
padě radost se sama chce šířit dál! A koho ta naše radost má zasáhnout? Určitě naše nej-
bližší: rodinu, přátele, sousedy, zvláště pak lidi trpící, nemocné, osamělé, staré a opuštěné. 
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Svou radost z boha a jeho narození v člověku jim můžeme sdělit malým dárkem, milým 
slovem, a kdyby někdo nic z toho neměl a byl tak chudý, že nedovede ani nic pěkného říci, 
pak dejme svým bratrům a sestrám aspoň srdečný, milý pohled a úsměv. říká se, že to nic 
nestojí! Ovšem pozor! Stojí to mnohdy hodně a je to velmi drahé. Totiž stojí to - mít dobré 
srdce. A to je pro mnohé velmi těžké! Ale právě o Vánocích je třeba se tomu učit, snažit se 
o to, vychovávat se k tomu! Teprve potom radost, kterou jiným darem dáme, zas ve svém 
srdci radostně uvítáme!
 Gaudete! Radujte se! Radujte se stále v Pánu! Ovšem tato radost se nedá vyvolat násil-
ně ani uměle! Tak jako nemůžeme přimět strom, aby rychleji kvetl a nesl ovoce tím, že jej 
budeme potahovat za větvičky! K radosti potřebujeme, abychom měli čisté, ryzí, opravdu 
Kristovo srdce! Nemáš takové? Snaž se o to, a bůh ti pomůže! bůh může dát rozkvést kvě-
tům i na poušti!
 Gaudete! Radujte se! Radujte se stále v Pánu! Jsme přece bohem milovaní, ponořeni do 
jeho milosrdenství. Proto jděme kupředu k narození Pána s radostí a nadějí! řečeno slovy 
sv. Augustina: „Zpívej a jdi!“ AMEN!  P. Antonín Pospíšil

červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 9. prosince: Červená Voda 2.094, Mlýnický Dvůr 160, 
Domov důchodců sv. Zdislavy 226, Písařov 787, Jakubovice 494 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.
v  Všichni jste srdečně zváni na PřEDVÁNOČNÍ bESÍDKU DěTÍ 
ZŠ bušín, která se uskuteční v Jakubovickém kostele ve středu 19. 
prosince v 16.00 hod.

v  ADVENTNÍ KONCERT. Obec Janoušov ve spoluprácí s řím-
skokatolickou farností Jakubovice všechny srdečně zve na koncert 
Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh pod vedením Lubomíra Vepřeka. Koncert se usku-
teční v neděli 16. 12. 2012 v 15.00 hod. v kapli v Janoušově. Můžeme se těšit na skladby 
J. S. bacha, W. A. Mozarta, K. M. von Webbera, Johna Lennona a dalších.

v  Obec Červená Voda ve spolupráci s římskokatolickou farností zve všechny na AD-
VENTNÍ KONCERT v sobotu 22. prosince v 18.00 ve farním kostele sv. Matouše v Červe-
né Vodě – soprán Šárka Hlochová, klavír – Martin Hroch, housle – Zdeněk Svozil.

MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH: 
24.prosince: Jakubovice 20.30, Písařov 22.00, Červená Voda 24.00 hod. 
25. prosince: Červená Voda 9.00, Mlýnický Dvůr 10.30 hod. 
26. prosince: Jakubovice 7.30; Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.

Všechny srdečně zveme na živý betlém v provedení červenovodských skautů, a to ve čtvr-
tek 27. prosince v 16.00 hod. v kostele v Červené Vodě.  P. Radek Maláč

 Lidé jsou dnes často plní zklamání a smutku, protože hledají radost tam, kde není. Putují 
za štěstím, ale po špatné cestě. Nezřídka si totiž štěstí zaměňují s požitkem, lásku s žádosti-
vostí, vnitřní radost se světskými radovánkami
 Radosti můžeme dosáhnout už tady na zemi. Absolutní a dokonalé štěstí bez stínů a bo-
lestí nás čeká až v nebi.                                     Bertrand Georges
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lošticko      lošticko      lošticko

MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH: 
 24. prosince: Loštice 21.00; Moravičany 20.00 hod. 
 25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod. 
 26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany; 8.00 hod.

UMíMe Se RadOvat? Poselství 3. adventní neděle je: Gaudete! 
Radujte se z blízkého příchodu Páně! Umíme to vůbec? Jeden kolem-
jdoucí se zeptal dítěte: „Copak to děláš, že tě to tak baví?“ „Házím si 
balonem s Pánem bohem!“ „A jak to děláš?“ „Já házím balon do výš-
ky a on mi ho zase vrací!“
K zamyšlení: Dítě vytušilo hlubokou teologickou pravdu: bůh přímo 
vybuchuje radostí, proto miluje hry. bůh je fakt dobrý a má radost ze 
spolupráce s námi. Hrajme vždy fair-play.Přeji Vám tutéž zkušenost a radost ze spoluprá-
ce s bohem!
 

POděKOvÁní. Děkujeme všem, kteří pomáhali při adventní zabijačce u misionářů v so-
botu 8. prosince 2012! Děkujeme taky Vám, kteří jste v neděli 9. 12. přišli ochutnat specia-
lity a vytvořit rodinné farní společenství na Sirkárně. Kdo chce vidět, jak to probíhalo, ať si 
klikne na www.farnostlostice.cz do sekce fotogalerie.   P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

Sbírky z neděle 9. prosince: Mohelnice 4.740; Úsov 1.014; Studená Loučka 217 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

* V úterý 18. prosince ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   V. Vykydalová a V. Šléšková
MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH: 
 24. prosince: Mohelnice 15.30, 22.00 (penzion 9.00); Úsov 20.00 hod. 
 25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod. 
 26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod. 
 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 9. prosince: Lubník 600, Tatenice 650, Hoštejn 1.300; Kosov 820 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH: 
 24. prosince: Tatenice 23.30, Hoštejn 22.00, Lubník 20.30 hod. 
 25. prosince: Tatenice 10.30, Hoštejn 9.15, Lubník 7.45 hod.
 26. prosince: Tatenice 8.45, Hoštejn 10.00, Lubník 7.45 hod.; Kosov 11.00 hod. 

adventní KOnCeRt PěveCKÉHO SBORU CaRMen v kostele sv. Jana Křtitele 
v Tatenici se uskuteční v neděli 16. prosince od 14 hod. Srdečně Vás zveme k prožit-
ku mistrovských děl v jejich podání. Po koncertě si můžete ještě prohlédnout v místní 
škole výstavu prací zdejších žáků.
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 štítecko    štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 9. prosince: Štíty 2.210; Cotkytle 810; Horní Studénky 1.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH: 
 24. prosince: Štíty 22.00; Horní Studénky 20.00 hod. 
 25. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod. 
 26. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod. 

adventní KOnCeRtY
*  Do kulturního domu ve ZbOROVě jste zváni v neděli 16. prosin-
ce v 19 hod. na koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Účinkují pěvecké sbory Palora a Kantika z Litovle. 
*  VE ŠTÍTECH jste zváni v neděli 16. prosince v 15 hod. do kultur-
ního domu na koncert dechové hudby. Účinkuje MISTřÍŇANKA. 

postřelmovsko postřelmovsko

Svatá zpověď před vánocemi bude v pondělí 17. 12. od 16.00 v Postřelmově, ve středu od 
16.00 v Lesnici, ve čtvrtek od 16.00 v Chromči, v pátek od 16.00 v Postřelmově bude zpo-
vídat cizí zpovědník. 

SvÁteČní BOHOSlUŽBY: 
 24.prosince: Postřelmov 22.00; Lesnice 16.00 hod.
 25. prosince: Postřelmov 8.00; Dlouhomilov 930; Lesnice 9.30 hod. 
 26. prosince: Postřelmov 9.30; Chromeč 11.00 hod.
 31. prosince: Lesnice 16.00, Postřelmov 17.30 hod. 
          1 ledna: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 9.30, Chromeč 11.00

dlOUHOMIlOv. Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh se koná tuto ne-
děli 16. prosince v 15 hod. v kostele Všech Svatých v Dlouhomilově. Vstupné dobrovolné

vÁnOČní HvěZda. O 1. adventní neděli jsme v na-
šich kostelech prodali celkem 145 kusů Vánočních hvězd. 
Za farnosti Postřelmov, Lesnice a Dlouhomilov byla na 
konto dětské hematologie a onkologie při Fakultní ne-
mocnici v Olomouci odeslána částka 15.800 Kč. Z toho 
výtěžek z prodeje květin činil částku 14.500 Kč a část-
ku 1.300 Kč činil součet jednotlivých darů. Upřímné Pán 
bůh zaplať všem, kdo jste zakoupením květiny nebo fi-
nančním darem přispěli na konto Sdružení Šance, otci 
Vladimíru Jahnovi za poskytnutí zázemí na faře i těm, kdo při převzetí, rozvozu a prodeji 
květin pomáhali. 

SUDKOV: tržby za květiny 900 + dary 100 Kč; DLOUHOMILOV za květiny 1.000; LESNI-
CE za květiny 3.200 + dary 100 Kč; CHROMEČ za květiny 5.200; POSTřELMOV za kvě-
tiny 4.200 + dary 1.300 Kč. 
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Sbírky z neděle 9. prosince: Zábřeh 9.170; Jedlí 1.600; Svébohov 1.500; Klášterec 830; Zvo-
le 2.790; Postřelmůvek 320 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. barbory 500; na likvidaci lepry 
300; na Haiti 300; Hněvkov – na potřeby farnosti 300 + růžencové společenství na kostel 
sv. barbory 500; Jedlí – na opravy 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

FaRnOSt Maletín. Tuto neděli 16. prosince ve 14.30 hod. bude v maletínském kos-
tele sv. Mikuláše slavena mše svatá z liturgie třetí neděle adventní.  V kostele sv. Stani-
slava v Hynčině bude tuto neděli 16. prosince v 17 hod. předvánoční koncert Smíšeného 
pěveckého sboru Carmen v nově obnoveném chrámu.  P. František Eliáš

adventní a vÁnOČní KOnCeRtY
Jedlí. Tuto neděli 16. prosince ve 14 hod. v sálku KD Jedlí 
jste co nejsrdečněji zváni na adventní koncert, ve kterém se 
představí Šárka Hlochová – soprán, Martin Hroch – klavír a 
Lea Höchsmannová – housle.

KOnCeRt deCHOvÉHO ORCHeStRU ZUŠ se koná 
v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze již tradičně v neděli 
23. prosince od 15 hod. 

ZvOle. římskokatolická farnost pořádá v neděli 23. pro-
since v 18 hod. ve farním kostele ADVENTNÍ VARHANNÍ 
KONCERT. Účinkuje Radim Diviš (Německo/Norimberk). 
Po skončení koncertu jste všichni zváni na norimberský sva-
řák a perníčky. 

KOnCeRtní PROvedení RYBOvY MŠe vÁnOČní si nenechte ujít 25. prosince o Slav-
nosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. bartoloměje v Zábřeze. 

na ZPívÁní KOled vás zveme do kostela sv. barbory v Zábřeze na Štěpána, 26. prosin-
ce od 16.00 hod. Přijďte se podívat na proměnu kostela i zazpívat si krásné české koledy za 
doprovodu scholy.

SvÉBOHOv. Schola GAUDIUM vás zve na vánoční koncert do kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie. V pátek 28. prosince v 17 hod. zazní česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana 
Ryby a další vánoční sklady sbor a orchestr řídí Josef Hroch. 

SIlveStROvSKÝM KOnCeRteM v pondělí 31. prosince v 15.30 hod. v kostele sv. bar-
toloměje se již tradičně rozloučíme s uplynulým rokem. 

* * *
CHaRIta ZÁBřeH HledÁ nOvÉ SPOlUPRaCOvníKY
Hledáme kolegy, kolegyně na dvě aktuálně obsazovaná pracovní místa – pracovník recepce 
(kontaktního místa) Charity Zábřeh a pracovníka na kumulovanou funkci sociální pracov-
ník / asistent koordinátora projektu. Více informací naleznete na www.charitazabreh.cz
                                   Jana Skalická, propagace tel: 736 509 431


