
1

8. 12. 2013
Ročník XX., číslo 49

druhá 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

Hlas volajícího 

na poušti: 

Připravte cestu Páně, 

vyrovnejte mu stezky!
Mt 3,2

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

ŽALM 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: Ebenovo č. 504                 příště latinské č. 509
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SvátKY a PaMátKY tÝdne
Pondělí 9. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Čtvrtek 12. prosince  Panny Marie Guadalupské
Pátek 13. prosince  Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Sobota 14. prosince  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

rÓrátní MŠe SvatÉ. Každé ráno, mimo neděle, začíná v 6.45 hod. 
(v sobotu v 7 hod.) rorátní mše svatá. Jste zváni všichni, zejména však děti. 
Mše začíná světelným průvodem a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na 
faře připravena, jako obvykle, jednoduchá snídaně.

O druhÉ nedělI adventní 8. PrOSInCe:
*  dorazí do kostela sv. Bartoloměje v Zábřehu první králové, 
aby při mši svaté v 8.30 hod. nechali požehnat křídy, kterými 
charitní koledníci při Tříkrálové sbírce označí domovy navští-
vených rodin.
*  v kostele sv. Bartoloměje při mši svaté v 8.30 hod. vzpome-
neme výročí 300 let morového sloupu v Zábřeze. Po skončení 
mše svaté půjdeme průvodem k morovému sloupu na Masary-
kovo náměstí, kde P. František Eliáš požehná sošku sv. Rozálie, 
která bude umístěna do niky (výklenku) na sloupu. Po krátké 
promluvě Vás zábřežský starosta František John pozve na kávu 
do Mateřského a rodinného centra - Hnízdo. 
*  v 16 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na adventní koncert žáků ZUŠ Zábřeh.  
*  v Maletíně oslavíme patrocinium farního kostela. Kostelem se rozezní obnovený pozi-
tiv historických varhan. 
*  farnost Zvole slaví patrocinium farního kostela spolu s adoračním dnem farnosti. Svá-
tost oltářní bude vystavena po mši svaté a ukončení adorace v 16 hod.  P. František Eliáš

děKanátní SetKání KněŽí bude v Zábřeze ve středu 11. prosince. Mši svatou bude-
me společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš
KateChetI se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 12. prosince v 19 hod. 
   P. Ladislav Sovadina 
PaStOraČní rada FarnOStI ZáBŘeh se sejde v pondělí 16. prosince v 18.30 hod. 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh.  P. František Eliáš

POZvánKa na duChOvní OBnOvu PrO MládeŽ. Bůh tě potřebuje takového, 
jaký jsi, i když jsi, jaký jsi. To je téma adventní duchovní obnovy, kterou pořádají a zvlášť 
Vás, mladé našeho děkanátu, srdečně zvou animátoři. 
Proběhne v sobotu 14. prosince od 9 hod. v Zábřeze, v sále ZUŠ Zábřeh (vedle kostela sv. 
Bartoloměje) a povede ji otec Radek Maláč. V ceně 40 korun, je zahrnut také oběd. 
Ve 14.30 hod. slavením mše svaté duchovní obnova skončí, ale v 16.00 hod. se můžete těšit 
na koncert Filipa Many. Více informací na plakátku nebo na Facebooku.        Animátoři
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KatOlICKÝ dŮM ZáBŘeh
v  V sobotu 28. prosince Vás zveme na již tradiční PutO-
vání Za BetlÉMY. Prohlédneme si historické betlémy 
v muzeu v České Třebové, nově instalovaný Proboštův betlém 
v Třebechovicích a na závěr navštívíme „Perníkovou chaloup-
ku“ pod Kunětickou horou u Pardubic. Odjezd od kulturního 
domu v Zábřeze v 8.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 
18. prosince u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732. 

v  Z hněvKOva aŽ dO JeruZalÉMa. Další zajímavou přednášku připravujeme na 
úterý 10. prosince. Učitel dějepisu ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu Mgr. Jaroslav Vít nám 
v audiovizuálním pořadu představí svoji cestu z Hněvkova až do Jeruzaléma, na kterou se 
vydal v rámci svého vzdělávacího projektu o holocaustu. Ožije tak před námi noční Jeru-
zalém, společně můžeme rozjímat u Zdi nářků, zavítáme do tamější tržnice a prostřednic-
tvím historických památek se podíváme až k samotným počátkům křesťanství. Stačí jenom 
přijít, poslouchat a dívat se. Začátek v 18.05 hodin.

v  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zve-
me na tradiční POvídání O víneČKu PŘI CIMBálu. Ochutnávka 
mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zá-
břežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. v pá-
tek 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 
100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

v  Nejenom seniory zveme na pondělí 30. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve 
14 hod., vstupné 50,-, občerstvení zajištěno.

v  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému pro-
žití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému 
přivítání roku 2014 při SIlveStrOvSKÉ veSelICI se skupinou 
POSTYLION, kterou připravujeme na úterý 31. prosince. Vstu-
penku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v před-
prodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 
739 068 248.

v předvánočním čase přicházíme s již tradiční nabídkou mražených kaprů na váš štěd-
rovečerní stůl. Přebytky z naší „kapří“ akce je možné za výhodných podmínek zakoupit 
od pondělí 9. prosince v charitní prodejně ledňáček.
   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KrIStÝn SluŽeBníK s.r.o. Ve středu 11. prosince 2013 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společ-
nosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile 
a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s pra-
covnicí, která má na starosti energie pro domácnost. 
 P. František Eliáš, děkan
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JeŽíŠ KrIStuS - BŮh a ČlOvěK v JednÉ OSOBě.  (Iz 7,14; KKC 464- 478)
 Dané téma budeme rozebírat na základě výroku proroka Izaiáše: 
„Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel“ (Bůh 
s námi). Tím se dostáváme k hlubokému tajemství naší víry: Ježíš 
Kristus je zároveň pravý Bůh a pravý člověk a to v jedné osobě.
 Jedinečná a zcela zvláštní událost vtělení Božího Syna nezna-
mená, že Ježíš Kristus je z části Bůh a z části člověk, ani že je v něm 
smíšeno božství a lidství. Stal se opravdu pravým člověkem a zůstal 
při tom opravdu pravým Bohem. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý 
člověk. Církev musela během prvních staletí hájit a objasňovat tuto 
pravdu víry proti bludům, které ji zkreslovaly. Velmi krásně a vý-
stižně objasňuje římská liturgie z 1. ledna vzpomínané tajemstvím: 
„Ježíš zůstal to, co je – Bůh; a přijal to, co nebyl – stal se člověkem.“ Následující výčet tří hlav-
ních bludů nám ukazuje, kde musela církev bojovat o zachování pravdy víry, vysvětlovat, jak 
se věci mají a tak předávat ryzí pravdu víry dalším generacím.
 DOKETISMUS - z řec. slova dokein – zdáti se. Bylo to bludné učení, považující hmotu za 
zlo a tvrdící, že Kristus-Bůh nemohl vzít na sebe hmotné, lidské tělo, ale měl jen tělo zdánli-
vé. Dodejme, asi tak jak se to vypráví v pohádce „Císařovy nové šaty“. A přece, v Ježíšově těle 
se nám zjevil neviditelný Bůh.
 NESTORIANISMUS učil, že každá z Kristových přirozeností – lidská i božská má svou 
vlastní osobu a jejich sjednocení je pouze morální. Panně Marii odpíral nestorianismus titul 
Bohorodička – Theotokos, a přiznával jí jen název Christokos (Kristorodička). Tento blud byl 
odsouzen na ekumenickém koncilu v Efesu r. 431.
 MONOFYZITISMUS - od řec. Monos – jediný a fyzis – přirozenost. Lidská přirozenost 
jako taková přestala v Kristu existovat, když byla přijata božskou osobou Božího Syna. Kris-
tus není tedy pouze jedna osoba, nýbrž má také jednu přirozenost, takže Kristus není pravým 
člověkem. Nelze tedy rozlišovat mezi Otcem a Synem a mezi božstvím a lidstvím v Kristu. 
Tento blud byl odsouzen na všeobecném církevním sněmu v Chalcedone r. 451. 
 V důsledku toho se stoupenci monofyzitismu, pocházející zejména z východní části řím-
ské říše, počali od monofyzitismu uchylovat a zakládat vlastní křesťanské církve.
 Proti všem těmto mylným učením si církev uchovala víru, že Ježíš Kristus je v jedné oso-
bě zároveň pravý Bůh a pravý člověk. Známá formulace „nerozdílný a nesmíšený“ (chalce-
donský koncil) se nesnaží vysvětlit to, co lidský rozum nedokáže obsáhnout, alespoň však vy-
tyčuje jakési pevné linie víry. Vyznačuje „směr“, kterým je zapotřebí postupovat v odhalování 
tajemství osoby Ježíše Krista.
 Boží Syn narozený z Panny Marie a v její péči vychovaný, jako každý hodný chlapec „pro-
spíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“. (Luk 2,52) Stal se opravdu jedním z nás, ve 
všem nám podobný, kromě hříchu. A tak Boží Syn lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí 
přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Také všechno v Ježíšově lidství – zá-
zraky, utrpení, smrt – musí být přičítáno jeho božské osobě, která jedná skrze přijatou lidskou 
přirozenost, neustále miluje věčného Otce a všechny lidi bez výjimky. Nahlédli jsme, ale jen ja-
koby skulinkou, na hluboké tajemství Ježíše Krista – Boha a člověka. Těžko to plněji pochopit. 
A tak se před ním pokorně skláníme a vyznáváme pravdu, kterou nám církev předkládá. TA-
JEMSTVÍ je skutečnost, která se v zásadě vymyká rozumovému poznání, ale při tom není proti 
rozumu a patří k víře. Náboženství bez tajemství je nutně i bez Boha. Proto chtít, jako mnozí 
chtějí, všechno pochopit a plně poznat Boha, není možné. 
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 To bychom byli moudřejší nad Boha a sami bychom byli Bohem. Emilu Zolovi někdo po-
ložil otázku, zda věří na zázraky, o kterých čteme v Bibli. Odpověděl: „Neuvěřím, dokud mi 
Kristus neřekne, jak to dělá.“ Hle, vrchol pyšného sebevědomí, které odporuje samé lidské 
přirozenosti. Jsme přece omezeni v poznání i obyčejných věcí kolem nás. Proč je v jednom 
roce hrozná povodeň, a o nějaký měsíc později zase saharské léto se zhoubným suchem! Kdo 
nechce věřit, vždy si nějaký důvod najde. 
 Bože, upevni víru v božství a lidství Ježíše Krista v našich rodinách – a nevěřícím pošli 
posly víry a lásky.  P. Antonín Pospíšil 

tŘíKrálOvá SBírKa 2014 - hledáMe Právě váS! Akci ta-
kového rozsahu by Charita nikdy nezvládla bez nezištné pomoci sto-
vek a tisíců koledníků – dobrovolníků. Jsou pro nás nenahraditelní 
a jejich pomoci si nesmírně vážíme. Přesto stále hledáme další ve-
doucí skupinek, a to především v našich velkých městech – Zábřehu 

a Mohelnici. Čím víc nás bude, tím větší šanci na lepší život mají lidé sociálně slabí, opuště-
ní, nemohoucí či jinak potřební. Pomozte prostřednictvím koledování při Tříkrálové sbírce 
2014! Staňte se vedoucími skupinek Tří králů. Hledáme i děti pro doplnění skupinek. Po-
kud chcete pomoci, pak kontaktujte koordinátorku TS 2014 pro Zábřeh Marii Kolčavovou 
tel: 725 861 449, mail: trikralova.sbirka@charitatabreh.cz a pro mimozábřežské kolední-
ky Janu Skalickou, tel: 736 509 431, mail: propagace@charitazabreh.cz. V Zábřehu můžete 
k přihlášení využít i plakátky, které jsou přichystané v kostele i na faře. Děkujeme Vám!

den BIBle:V zábřežském kostele sv. Bartoloměje je jako každý rok pokladnička s obráz-
kem ke DNI BIBLE, do které můžete přispívat na činnost Českého katolického biblického 
díla – více na www.biblickedilo.cz. 

lošticko    lošticko    lošticko

K pokání máme vždycky důvod... (Mt 3, 1 – 12)
 Jedna zvědavá holubice se chtěla podívat, jak vypadá bažina a ušpinila si od bahna své 
krásné bílé peří. Ropucha, která v bažině žila, jí řekla: „Kmotřičko, tak vidím, že taky ob-
čas padnete do bláta!“ Holubice jí odpověděla: „Ale nezůstávám v něm pořád!“ A odletěla 
pryč.
K zamyšlení: Jsou dvě cesty k tomu, jak žít správně: buď nikdy neupadnout, nebo se vždyc-
ky pozvednout. Protože v té první skupině je zřejmě málokdo, dej, Bože, abychom se s tvou 
pomocí co nejdříve dokázali pozvednout! Adventní doba nabízí motivaci a taky příležitost 
k pozvednutí k Bohu. Bože, děkujeme ti za to! 
*  Srdečně Vás zveme na košt zabijačkových specialit v pondělí 9. prosince od 17.00 hod. 
do kavárny „Sirkárna“. Inu, přijďte pobejt!
*  V sobotu 14. prosince 2013 Vás zveme na tradiční Výšlap ke sv. Barborce na Masnicích 
u Žadlovic. Startujeme u kostela sv. Prokopa ve 13.00 hod .U sochy sv. Barbory bude po-
božnost a pak se přesuneme na občerstvení do Sirkárny.

V úterý 10. prosince 2013 ve 20.00 hod. v programu Misie na živo na tv nOe budou hos-
ty Markéty Švábové v živém vysílání P. Pavel a P. Lubomír, misionáři z Loštic.
 Děkujeme, že nám budete fandit, abychom neměli velkou trému! 
         P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 1. 12. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 428, Písařov 1.102, Jakubovice 
1.014, Červená Voda 1.659 Kč. Dary: Jakubovice na Haiti 229 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Farnost Písařov zve všechny na adventní koncert scholy Gaudium pod vedením Josefa 
Hrocha. Koncert se uskuteční v neděli 8. prosince v 15.00 hod. v kostele Rozeslání sv. apo-
štolů v Písařově.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 1. prosince: Mohelnice 4.339; Studená Loučka 347; Úsov 941 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara 
*  Ve středu 11. prosince po mši svaté v 17.45 hod. se koná pravidelné setkání lektorů nad 
Písmem.
*  Pravidelné setkání seniorů se koná v úterý 17. prosince ve 14 hod. se na faře.
   Zvou V. Šléšková a V.Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky – Josef Kubíček – l. P. 1914
 Kanonická visitace (inspekce) v Mohelnici (28. 6. - 1. 7. 1914). - 
V nově zřízené farní budově byl dómský prelát a archidiakon Max rytíř 
von Wallerstein-Ahrdorff klérem nejuctivěji přijat. Průběh slavností byl 
skvělý, bohužel musel být program značně zkrácen (pro smutek za oběti 
Sarajevského atentátu). Dp. (důstojný pan) visitátor byl vstřícný a dobrotivý ke všem.
 O svátku sv. Petra a Pavla sloužil vld. (veledůstojný) prelát po slavnostním kázání kate-
chety P. Stefana Schebika slavnou prelátskou mši svatou s asistencí duchovních ze soused-
ství. Po svátostném požehnání poctil pan prelát návštěvou zdejší spolek (katolických) tova-
ryšů. Senior tovaryšského spolku radostně uvítal pana preláta jako diecésního představe-
ného a poprosil ho o prohlídku a potvrzení spolkových knih. Bohužel musela odpadnout 
hudební vystoupení, připravená panem ředitelem kůru R. Schmidtem a divadelní předsta-
vení nacvičené členy tovaryšského spolku. Pak pronesl vzácný host několik otcovských slov 
k tovaryšům a členům spolku. Získal si sympatie při následující obchůzce a rozmluvách 
s jednotlivci. Vld. pan prelát v tichosti daroval spolku značný obnos, za což mu budiž na 
tomto místě řečeno srdečné „Zaplať Pán Bůh!“.
 V úterý proběhlo ke spokojenosti pana preláta zkoušení dětí z náboženství, při němž 
si přítel dětí získal srdce školáků. Pro každou přespolní školu obdrželi učitelé dar pro žáky. 
Po návštěvě zdejšího zemského (výchovného) ústavu a čestné návštěvě u pánů ředitelů 
měšťanských škol pokračovala odpoledne visitace v Mírově. Obecní zastupitelstvo v Řepo-
vé pozdravilo radostně vld. pana preláta, jehož přáním bylo prohlédnout si půvabný Boží 
dům. Při visitaci v mírovském ústavu (trestnici) byl vld. pan visitátor zaveden panem vlád-
ním radou J. Neumannem do jednotlivých místností, kde pozornost pana preláta platila 
především nemocným. Jako upomínku na návštěvu ústavu daroval vld. pan prelát kostelu 
kalich pro použití o velkých svátcích. Za slavnostního vyzvánění opustil pan prelát s panem 
arciknězem J. Kubíčkem Mírov a vrátil se ve středu ráno z Mohelnice zpět do Olomouce.
       Bartoš H.
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postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 15. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči (mi-
nule 24. 11. na opravy 4.000 Kč). Minulou třetí neděli v měsíci 17. 11. byla sbírka na Charitu, 
vybralo se v Postřelmově 6.048 Kč, v Chromči 8.250 Kč, v Sudkově 1.050 Kč, v Lesnici 2.797 
Kč, v Dlouhomilově 1.667 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
* Biblická hodina tuto středu nebude.
vánOČní hvěZda. Minulou neděli jsme v našich kostelech prodali celkem 160 kusů Vá-
nočních hvězd. Na konto dětské hematologie a onkologie při Fakultní nemocnici v Olomou-
ci byla odeslána částka 16.900 Kč. Z toho výtěžek z prodeje květin činil částku 16.000 Kč a 
částku 900 Kč činil součet jednotlivých darů. Dlouhomilov 500 Kč + dar 100 Kč; Chromeč 
6.200 Kč; Lesnice 3.300 Kč + dar 150 Kč; Postřelmov 5.000 Kč + dar 450 Kč; Sudkov 1.000 
Kč + dar 200 Kč.
 Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste zakoupením květiny nebo finančním darem při-
spěli na konto Sdružení Šance, otci Vladimíru Jahnovi za poskytnutí zázemí na faře i všem, 
kdo jste pomáhali při převzetí, rozvozu a prodeji květin.

7. prosince oslaví 60. narozeny paní Marie Krejčí ze Sudkova. 
Za úklid a výzdobu kostela děkují a hojnost Božího požehnání, ochranu Panny 
Marie i hodně zdraví přejí farníci. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 1. prosince: Lubník 1.040 , Tatenice 1.670; Hoštejn 1.350, Kosov 1.100 + dar 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

POděKOvání vám všem, kteří jste si i v letošním roce zakoupili vánoční hvězdu a přispěli 
tak Dětskému hematoonkologickému oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Prodalo se 
147 hvězd, převážně v Tatenici, ale také v Lubníku, Krasíkově, Lanškrouně a okolí. Upřímné 
Pán Bůh zaplať.   Ludmila Poláková

POZvání na adventní KOnCert. V neděli 15. 12. 2013, se v kostele sv. Anny v Hoš-
tejně uskuteční adventní koncert. Koncert v podání žáků místní základní školy začíná v 15.00 
hod. Všichni jste srdečně zváni.  Mgr. Luděk Diblík 

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 1. prosince: Štíty 1.620; Cotkytle 810; Horní Studénky 1.700 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

adventní KOnCert. Členové obecního zastupitelstva v Horních Studénkách srdečně 
zvou na adventní koncert scholy Gaudium v neděli 15. prosince v 15 hod., který se uskuteční 
v místním kostele sv. Linharta.

SvátOSt SMíŘení. 20. 12. Štíty v 16 hod., zpovídá P. Vladimír Jahn
20. 12. Horní Studénky v 16 – 17 hod., zpovídá P. Ladislav Sovadina

POMaZání neMOCnÝCh. 22. 12. ve všech farnostech spravovaných ze Štítů - při neděl-
ních bohoslužbách.                                   P. Stanislav Suchánek
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Sbírky z neděle 1. prosince: Zábřeh 10.390; Jedlí 2.000; Klášterec 1.290; Svébohov 1.700; 
Zvole 3.590; Maletín 840 Kč. dary: Zábřeh – na likvidaci lepry 300, na Haiti 200 Kč; Zvole 
– na Filipíny 2.000; Jedlí – na opravy kostela 1.500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš 
V měsíci listopadu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Bar-
bory částkou 2.500 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

OhlaSY na udělOvání SvátOStI POMaZání neMOCnÝM. 
 Za udělení svátostného pomazáním nemocných od srdce a z klidné 
duše děkují farníci farností spravovaných ze Zábřeha. 
 Otci Lvovi za jeho přípravu i promluvy, které nám osvětlily smysl ne-
moci i oběti. Ke svátosti jsme přistupovali s vědomím Boží lásky, milosti 
Ježíše Krista a s mateřskou přímluvou Panny Marie. 
 A děkujeme také kněžím, kteří svátost nemocných udělovali v Zábřeze. 

hníZdO – PrOGraM na PrOSIneC 
9. 12. 8.30 – 11.30 hod. Návštěva zábřežského Hasičského záchranného sboru, sraz 

v Hnízdě, společný odchod v 9 30 hod.
10. 12. 8.30 – 11.30 hod. Povídání na téma: Advent v rodině
11. 12. 8.30 – 11.30 hod. Vyrábíme vánoční ozdoby a dekorace
12. 12.  8.30 Adventní cvičeníčko pro rodiče s dětmi (sraz v 8.30 hod. u ZŠ 

B. Němcové), po cvičení svačina v klubovně Hnízda
13. 12.  8.30 – 11.30 hod. Modlitby matek s nejmenšími dětmi
Každou neděli od 9.30 hod. Vás zveme do minikavárny (Hnízdo, Masarykovo 
náměstí, Zábřeh). V adventu máme speciální nabídku - svařák a dětský punč.
 Přijďte se k nám zahřát!!!                                                            Irena Švédová

adventní KOnCertY SPS CarMen ZáBŘeh
Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh vystoupí s adventním koncer-
tem v neděli 8. prosince 2013 v sále kulturního domu v Jestřebí. Začá-
tek v 16 hod. 
Další adventní koncert provede sbor v sobotu 14. prosince v kostele sv. 
Stanislava v Hynčině. Začátek v 17 hod. 

 SPS Carmen Zábřeh děkuje i touto cestou Olomouckému kraji i Městu Zábřeh za pod-
poru činnosti sboru v roce 2013.  Za SPS Carmen Zábřeh Jan Bartoš

OdPOledne PrO SenIOrY: Středozemní moře – fauna, flóra, potápění. Nenechte si 
ujít vyprávění přímé účastníce expedice Pavlíny Kalivodové - v pondělí 9. 12. od 15 hod. na 
Domovince (Leštinská 16, Zábřeh). Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno a na Domovin-
ku se dostanete i MHD – zastávka je v ulici Na Křtaltě. Těšíme se na Vás.

                  Mgr. Jaroslav Člupný, vedoucí Domovinky, tel: 736 509 438,
mail: domovinka@charitazabreh.cz.


