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17. 12. 2017
Ročník XXIV. číslo 50

třetí neděle adventní
Zábřeh

Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

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 našeho Pána, neboť
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

Žalm Lk 1  duch můj plesá v Bohu mém! 
1: Iz 61,1-2a.10-11   2: 1 Sol 5,16-24   Ev. JAN 1,6-8.19-28 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502  příště Břízovo č. 503 

Byl člověk 
poslaný od Boha, 
jmenoval se Jan. 
Přišel jako svědek, 
aby svědčil o světle, 
aby všichni uvěřili 
skrze něho. 
                                                                      Jan 1,6
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adventní a vÁnOČní KOnCeRtY 
Tuto neděli 17. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje koncertuje dechový or-
chestr ZUŠ pod taktovkou lubomíra vepřka. 

Srdečně Vás zvu na „adventní KOnCeRt PRO MISIe“, kte-
rý se uskuteční v pátek 22. prosince v 18.30 hod v kostele sv. Bar-
bory v Zábřeze. 
Můžete se těšit na písně z mého právě vycházejícího křesťanského 
CD „Vše co dělám…“. Výtěžek z koncertu bude věnován na Papež-
ská misijní díla. Vstupné dobrovolné. Hostem koncertu bude ředitel Papežských misijních 
děl v ČR Leoš Halbrštát.  Tomáš Velzel

Koncertní provedení Rybovy mše vánoční si nenechte ujít 25. prosince o Slavnosti
Narození Páně. Koncert se koná od 16 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.

CelOdenní PředvÁnOČní ZPOvídÁní v ZÁBřeZe ve FaRníM KOStele 
Sv. BaRtOlOMěJe BUde v POndělí 18. PROSInCe Od 8.00 dO 18.00 HOd. 
8.00 – 10.00 hod. P. Ján Jakubovič; 10.00 – 12.00 hod. P. Jacek Brończyk; 10.30 – 12.00 hod. 
P. Bohuslav Směšný; 12.00 – 14.00 hod. P. Vladimír Jahn; 14.00 – 16.00 P. Radek Maláč; 
13.00 – 17.00 hod. P. Petr Souček; 16.00 – 18.00 hod. P. František Eliáš.

PředvÁnOČní ÚKlId KOStela Sv. BaRtOlOMěJe bude ve čtvrtek 21. 12. po ro-
rátní mši svaté. Muže, kteří se nebojí výšek, prosíme, aby pomohli (s ometáním soch) po 
rorátech o den dříve. Rádi uvítáme i nové tváře.  Ludmila Korgerová a P. Radek Maláč 
 

vÁnOČní BOHOSlUŽBY na ZÁBřeŽSKU
neděle 24. prosince: 
ZÁBřeH: 7 hod. ráno – poslední roráty, 8.30 hod. – mše ze 
4. neděle adventní, 15.30 hod. – mše svatá spojená s otvírá-
ním jesliček, 21.00 hod. – mše svatá s koledami, 23.00 hod. 
– Rybova mše vánoční 

Pondělí 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohosluž-
by jako v neděli 
Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako 
v neděli, kromě večerní bohoslužby. 

Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před 
a po mši svaté 25. prosince po skončení Rybovy mše vánoční 
a 26. a 27. 12. od 13.00 do 18.00 hod. 

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve v úterý 19. 12. v 9.30 
hod. na besedu u adventního věnce a předvánočního čaje JAK SLAVÍ-
ME VÁNOCE V RODINĚ, KŘESŤANSKÉ POSELSTVÍ  VÁNOC.
Radostné Vánoce a pokojný nový rok prožitý v Boží přítomnosti přejeme 
všem farníkům našeho děkanátu.  Mateřské a rodinné centrum Hnízdo
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SPOleK MetOděJ
  „Zdař Bůh! Přijměte pozvání k ustavující schůzi vzdělávací-
ho křesťansko-katolického sociálního spolku Methoděj, která od-
bývati se bude dne 26. prosince, na den sv. Štěpána, v hostinci 
radního Morávka v Krumpachu.“ Takto zval tehdejší zábřež-
ský kaplan František Smutný naše předky na ustavující schůzi 
Spolku Metoděj. 
Po 125 letech si dovolujeme my, jejich následovníci, pozvat vás všechny ke společné 
děkovné bohoslužbě. Mše svatá bude sloužena v úterý 26. prosince v 8.30 hodin v kos-
tele sv. Bartoloměje. Zve výbor Spolku Metoděj.

  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční 
POvídÁní O víneČKU PřI CIMBÁlU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jož-
ky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana 
– patrona vinařů, tj. ve středu 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky 
(12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

  PUtOvÁní Za BetlÉMY. Ve čtvrtek 28. prosince zve Spolek Metoděj na již tra-
diční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. V itineráři cesty je prohlídka betlémů v Ústí nad Orlicí 
a na zámku v Kvasinách. Na zpáteční cestu je rovněž plánována prohlídka zámku Doud-
leby. Odjezd od kulturního domu v Zábřeze v 7.30 hodin, předpokládaný návrat v 18.30 
hodin. Zájemci se mohou přihlásit  u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
 

  Nejenom seniory zveme v sobotu 30. prosince na „Zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem“. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve 14.00 
hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil le-
tošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2018 při Silvestrovské veselici se 
skupinou MELODIK ROCK, které připravujeme na neděli 31. prosince. Vstupenku s mís-
tenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit v před-
prodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37,  739 068 248.
   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

 

nOvÁ PaStORaČní a eKOnOMICKÁ Rada FaRnOStI ZÁBřeH se sejde v úterý 
2. ledna od 18.00 hod. na Charitě. P. Radek Maláč

V rámci probíhající revitalizace zábřežské farní knihovny bylo zjištěno, že nejsou vráceny 
všechny zapůjčené knihy. Proto prosíme čtenáře, kteří mají zapůjčené knihy, aby je co nej-
dříve vrátili. Děkujeme.  red.

Vánoce jsou významným křesťanským svátkem, a proto se na zajímavé programy, které 
doplní oslavy Vánoc v našem městě, mohou těšit i návštěvníci Křesťanského centra na Pěší 
zóně u Billy. V neděli 17. prosince v 16.30 hod. mohou zakusit vánoční atmosféru na kon-
certu při svíčkách s hudební skupinou Amor Christi z Olomouce.  red.
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 10. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 239; Jakubovice 371; Písařov 
636; Červená Voda 2.278 + na Haiti 210 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Vitalij Molokov
MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH 
 neděle 24. prosince: Jakubovice 20.00; Písařov 22.00; Červená Voda 24.00 hod.
 Pondělí 25. prosince: Červená Voda 10.00 hod.  
 Úterý 26. prosince: Jakubovice 7.30; Šanov 10.00; Písařov 8.30 hod. 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 10. prosince: Jedlí 2.100; Klášterec 1.200 + dar na Proglas 1.000  Kč; Své-
bohov 1.800. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
 

FaRnOSt Jedlí srdečně zve v pátek 22. prosince v 17.00 hodin do kostela sv. Jana Křti-
tele v Jedlí na ADVENTNÍ KONCERT. Vystoupí mužský sbor ŘSH pod vedením Josefa 
Hrocha a dětská schola Jedlí pod vedením Elišky Hrochové. Vstupné dobrovolné.

ŽIvÝ BetlÉM ve vÁClavOvě. Divadlo Václav vás zve v sobo-
tu 23. prosince v 17.00 hod. do kulturního domu ve Václavově na 
ŽIVÝ BETLÉM s hudebním doprovodem scholy Gaudium pod ve-
dením Josefa Hrocha. 
 
MŠe SvatÉ ve vÁnOČníM ČaSe
neděle 24. 12. 2017: Svébohov 10.30, otvírání jesliček v 15.00 hod., půlnoční ve 22.00 
hod.; Jedlí 9.00, 20.00 hod.; Klášterec 7.20, 18.00 hod.   
Pondělí 25. 12. 2017: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod. 
Úterý 26. 12. 2017: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí v 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 10. prosince: Lubník 1.230 + 3.000 dar; Tatenice 1.040; Hoštejn 1.300; 
Kosov 480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

BIřMOvanCI se sejdou v Tatenici tuto neděli 17. 12. v 15.30 hod.!

PředvÁnOČní ZPOvídÁní 
 Kosov – pondělí 18. prosince (17.00 mše svatá), po jejím skončení do 18.00 hod.; 
 Lubník – středa 20. prosince od 16.30 do 18.00 hod.; 
 Hoštejn – čtvrtek 21. prosince od 17.00 do 19.00 hod. (mimo mši svatou); 
 Tatenice – pátek 22. prosince od 17.30 do 19.00 hod.

MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH 
 neděle 24. prosince: Tatenice 23.30; Hoštejn 22.00; Lubník 20.30 hod. 
 Pondělí 25. prosince: Tatenice 10.30; Hoštejn 9.15; Lubník 7.45 hod. 
 Úterý 26. prosince: Tatenice 8.45; Hoštejn 10.00; Lubník 7.45 hod.
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 10. prosince: Mohelnice 4.633; Úsov 10.000 na opravy kostela; Police 
1.923; Studená Loučka 349 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 
  

  tuto neděli 17. prosince v 15.00 hodin vás zveme na adventní chvály do kostela sv. 
tomáše Becketa. 
 Pravidelné setkání seniorů bude v úterý  19. prosince ve 14.00 hod. na faře. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

MOHelnICKÝ BetlÉM. V kapli sv. Anny kostela sv. 
Tomáše z Canterbury je každoročně vystavován Mohel-
nický betlém. Jeho autorem je Josef Nedomlel ze Starého 
Města u Bruntálu. Celá řada staveb v betlémě byla vyřezá-
na podle skutečných předloh. Za zmínku stojí hrady Bou-
zov a Karlštejn, kostel a bývalá farní budova v Mohelnici 
a vodní mlýn v Křižlicích. Chasník s pytlem mouky na zá-
dech stojící před tímto mlýnem je autoportrétem tvůrce 
mohelnických jesliček.
MOHELNICKÝ BETLÉM JE PŘÍSTUPNÝ do 6. ledna 
včetně:
ve svátky a neděle 11 – 12 hod. a 13 – 18 hod.; ve všední 
dny 10 – 12 hod. a 14 – 17 hod.

MŠe SvatÉ O vÁnOCíCH
 neděle 24. prosince: Mohelnice 15.30, 22.00; Úsov 20.00 hod. 
 Pondělí 25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod. 
 Úterý 26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod. 

postřelmovsko    postřelmovsko

Možnost přijetí svátosti zpovědi bude: v pondělí v Postřelmově od 15.00, v úterý v Br-
níčku od 16.30, ve středu v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 15.30, v pátek v Po-
střelmově od 16.00 hodin.    P. Vladimír Jahn

Bohoslužby o vánocích: 
 sobota 23. 12. ze 4. neděle adventní – Lesnice 16.00, Postřelmov 18.00 hodin
 neděle 24. 12. – Chromeč 11.00, Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00 hodin
 pondělí 25. 12. – Dlouhomilov 8.00, Lesnice 9.30, Postřelmov 11.00, Chromeč 11.00
 úterý 26. 12. – Sudkov 9.30, Postřelmov 11.00

vÁnOČní HvěZda. O první adventní neděli jsme v našich kostelech prodali celkem 
197 kusů Vánočních hvězd (vloni 195 ks). Na konto dětské hematologie a onkologie při 
Fakultní nemocnici v Olomouci byla odeslána částka Kč 21.000 Kč (vloni 21.050 Kč). 
dlouhomilov 800 Kč; Chromeč 8.500 Kč;  lesnice 3.500 Kč + dary 300 Kč; Postřelmov 
6.100 Kč + dary 1.000 Kč a Sudkov 800 Kč. Jménem nemocných dětí děkujeme za vaši 
štědrost a ochotu pomáhat.   L. Leharová
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 10. prosince: Štíty 1.540; Cotkytle 230 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Zastupitelé obce Horní Studénky vás srdečně zvou na ADVENTNÍ KONCERT scholy 
Gaudium, který se bude konat třetí adventní neděli 17. 12. 2017 v 16.00 v místním kostele 
sv. Leonarda. Po koncertě bude před kostelem připraveno malé překvapení.

BLAHOPŘÁNÍ. Dne 17. 12. 2017 se dožívá paní Štěpánka Janků 
z Horních Studének 96 roků života. Přejeme jí hojnost Božího požehná-
ní a ochranu Panny Marie.

 P. Jacek Brończyk a farníci z Horních Studének

V pondělí 18. 12. bude v kostele ve Štítech od 15 hod. do 18 hod. možnost sv. zpovědi před 
vánočními svátky. Zpovídat bude P. Vladimír Jahn.
V pondělí 18. 12. bude ve Štítech v kostele od 9 hod. zdobení vánočních stromků a úklid.
Ve stejnou dobu bude předvánoční úklid na faře. Prosíme ochotné farníky muže i ženy, 
aby se této akce zúčastnili a ta pak proběhla v co nejkratším čase . P. Jacek Brończyk

vÁnOČní BOHOSlUŽBY:
neděle 24. 12. - Štíty  v 9 hod. nedělní adventní mše; ve 21.00 hod. půlnoční mše svatá
pondělí 25. 12. - Štíty v 9 hod. mše svatá na Slavnost Narození Páně; 
Horní Studénky 7.30 hod.
úterý 26. 12. - Štíty v 9 hod. mše svatá na svátek sv. Štěpána; Horní Studénky 7.30 hod. 
neděle 31. 12. -  v 9 hod. mše svatá na svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 10. prosince: Zvole 4.970; Pobučí 310 Kč. 
všem dárcům ať odplatí Pán a zároveň děkuji všem farníkům, kteří své farnosti ja-
kýmkoliv způsobem pomáhají.  P. František Eliáš 

Poděkování. Děkuji skrze Farní informace všem, kteří spolupracovali na letošním dílu 
oprav fary ve Zvoli. Závěrečná část je „okem z venku neviditelná“, protože se pracovalo ve 
dvoře. Bahno ze dvora zmizelo a na jeho místo byla převezena hromada makadamu od 
vchodových dveří kostela, takže se na dvůr dá vstoupit „suchou botou“. 
A od nynějška se již můžeme věnovat pouze adventní době, přípravě na Vánoce a na konec 
roku.  P. František Eliáš 

ZPOvídÁní Před vÁnOCI. V pátek 22. 12. od 14.00 do 16.00 hod. a po skončení mše 
svaté od 17.00 do 18.30 hod. 

vÁnOČní BOHOSlUŽBY 
 neděle 24. prosince: dopolední mše svatá v 10.15, otvírání jesliček v 15.30, večerní 
mše svatá ve 21.00 hod.
 25. a 26. prosince – Slavnost Narození Páně a svátek sv. Štěpána 10.15 hod. 



7

FaRnOSt Maletín
  Tuto neděli 17. prosince ve 14.30 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně. 
	 Smíšený pěvecký sbor CARMEN Zábřeh, z. s. vás zve tuto neděli 17. prosince v 17.00 
hod. do kostela sv. Stanislava v Hynčině.   
  V Maletíně bude slavena mše svatá 25. prosince ve 14.30; v Hynčině 26. prosince také 
ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 4.572 Kč a v Moravičanech 3.743 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

FaRní vÝlet na OlOMOUCKÉ vÁnOČní 
tRHY je v pondělí 18. prosince.   Odjezd auto-
busu z Loštic do Moravičan je 10.40 hod.; z Mo-
ravičan odjezd vlaku do Olomouce v 11.00 hod.  
Předpokládaný návrat vlakem: odjezd z Olomou-
ce 15.33 – Loštice 16.15, nebo 16.33 s návratem 
v 17.15 hod.

lOŠtICe 
	 Zveme na poslední letošní rorátní mši v úterý 19. prosince v 6.00 hod. v Lošticích při 
světlech svíček. Po mši zveme na snídani na faru.
  V Lošticích zpovídáme každou středu a pátek před mší svatou od 16.30 hod. PŘED-
VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ bude ve středu 20. 12. od 15.00 do 17.00 hod. 
Zpovídá P. Metoděj Hofman.
  Živý Betlém nám zahrají děti chodící na náboženství v Lošticích na 1. svátek vánoční 
25. 12. v 15.00 hod. na farním dvoře v Lošticích.
MORavIČanY 
  Od lidových misií, které byly v našich farnostech nedávno, putuje dřevěná kaplička se 
sochou Panny Marie po domech a rodinách v Moravičanech. Po Vánocích se přesune do 
farnosti Loštice. Rodiny nebo jednotlivci se mohou zapsat do seznamu na stolku. Nalez-
nou tam i letáčky s modlitbami a další informace o Sdružení zázračné medaile.
  V Moravičanech zpovídáme každý čtvrtek a v neděli půl hod. před mší sv. Předvánoč-
ní zpověď bude ve čtvrtek 21. 12. od 16.00 - 17.00 hod. Zpovídá otec Petr Souček z Mohel-
nice.
vÝROČní MŠe Sv. Za ZaMěStnanCe RePaRtO bude v úterý 19. 12. 2017 v 16.30 
hod. v kostele v Paloníně.
MŠe SvatÉ Ze 4. neděle adventní budeme slavit v Lošticích i v Moravičanech 
v sobotu 23. prosince v 17.00 hod. jako vigilii.
Na Štědrý den bude mše svatá v Lošticích ve 21.00 hod. a v Moravičanech ve 20.00 hod. 
V Paloníně bude mše svatá 25. prosince a v Pavlově 26. prosince v 11.00 hod.

Koupí ručně vyrobených růženců podpoříte službu Misijní Společnosti a Vincentek v služ-
bě chudým, nemocným a sirotkům na Podkarpatské Rusi. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 10. prosince: Zábřeh 11.287; Postřelmůvek 615 Kč. 
daRY: Zábřeh – na potřeby farnosti 31.000, na TV NOE 500 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

DARY NA LEPRU. Z Rovenska byla dne 7. 12. 2017 odeslána částka 2.000 Kč. 
 Dárcům „Zaplať Pán Bůh“. 
Všem, kteří obdarovali nemocné leprou a TBC, přeji radost z narození našeho 
Spasitele a do nového roku 2018 jim přeji hojnost požehnání a ochrany Jeho mat-
ky Panny Marie.  Marie Zíková

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

KlUB O PÁtÉ. „Schizofrenie – příčiny, léčba, komunikace s lidmi trpícími 
touto nemocí“ je tématem druhého setkání v Klubu o páté, kam vás srdečně 
zveme v úterý 19. 12. 2017 od 15 hodin (zasedací místnost Charity Zábřeh). 
Tématem provede Mgr. Petra Tošnerová. Bližší informace podá vedoucí: 
 Jana Koberová, DiS., tel: 736509464, socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz


HIStORIe BetlÉMSKÉHO Světla 
Snahou každého světla je prozářit tmu…
 takhle nějak si to museli říkat pracovníci rakouského rozhlasu 
v linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zra-
kově postižené děti, nazvou Světlo ve tmě. Snad je také inspirovala 
pověst z italského města Florencie. 
 Papež Urban II. (1088-1099) vyzval evropské rytíře, aby zorga-
nizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém 
a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na 
oděvy, se jim začalo říkat „křižáci“. Na tuto výpravu se dalo najmout i několik mládenců 
z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do 
rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v betlémské bazilice. Málokdo 
mu tehdy věřil. 
 Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otr-
haných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťa-
né poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. 
Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. 
Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve stře-
dověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo. 
 a nápad byl na světě! dopravit před vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako 
poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí postiženým dětem. v té době nikdo ne-
tušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z vánočních zvyků. 
a tak od roku 1986 začala novodobá éra dovozu a rozdávání Betlémského světla. 

(převzato z www.betlemskesvetlo.cz)


