
Žalm 24,1-2.3-4ab.5-6   Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 
1: Iz 7,10-14 2: Řím 1,1-7 Ev. Mt 1,18-24
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Slova svatého evangelia podle Matouše.
S  narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria 
byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, 
ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef 
byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se 
s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl 
Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou 
manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. 
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od 
hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy 
proroků: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno 
Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi.“ Když se Josef probudil 
ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu 
k sobě.
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4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

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
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K EVANGELIU 
Evangelium by se dalo uchopit jako událost z jedné rodinné historie. 
Pro Josefa jde o velmi delikátní okamžik. Jeho snoubenka je těhotná 
s někým neznámým. Zvažuje zrušení plánované svatby tichým a ne-
konfl iktním způsobem. Zákonitě však do jeho srdce vstoupila nedů-
věra vůči Marii… 
Ale Bůh má události ve své moci. Josef uvěří Božímu poselství a Bůh 
mu vloží do srdce pokoj. Proto se může stát pro Marii důležitou opo-

rou. Mnohé biblické příběhy ukazují, že Bůh často nevolí jednoduché cesty k dosažení 
svých záměrů.  Zdroj: vira.cz

Z  kázání svatého Augustina, biskupa – Věrnost vypučí ze země, 
spravedlnost shlédne z nebe.
Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň 
z mrtvých a Kristus tě osvítí. Pro tebe, pravím, se Bůh stal člověkem.
Věčně bys byl mrtev, kdyby se nebyl narodil v  čase. Nikdy bys nebyl 
vysvobozen z hříšného těla, kdyby na sebe nebyl přijal tělo, jako mají 
hříšní lidé. Byl bys věčným ubožákem, kdyby ti nebyl prokázal toto mi-
losrdenství. Nebyl bys znovu ožil, kdyby nebyl vyšel vstříc tvé smrti. Byl 
bys klesl, kdyby ti nebyl oporou. Byl bys zahynul, kdyby nebyl přišel.
Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. Slavme svátek, 
ve kterém velký a věčný den přišel z velkého a věčného dne do tohoto našeho tak krátkého 
a pomíjivého dne.
Radujme se tedy z této milosti, aby naše sláva svědčila o našem dobrém svědomí. Nechlub-
me se sami sebou, ale chlubme se v Pánu. Proto je řečeno: Ty jsi má sláva, ty mi pozvedáš 
hlavu. Vždyť jaká nám od Boha mohla zasvitnout větší milost nežli ta, že maje jednoro-
zeného Syna, učinil jej Synem člověka a naopak zase syna člověka učinil synem Božím?
Hledej zásluhu, hledej příčinu, hledej spravedlnost; a dívej se pozorně, zda najdeš něco 
jiného nežli milost.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě 
vánočního divadla, především ochotným a vždy obětavým maminkám, za jejich čas a po-
moc. Věřím, že umělecký zážitek a společně vytvořené dílo je pro děti nejen zkušeností, 
ale především radostí. Svým divadlem jsme potěšili i klienty v Alzheimercentru Zábřeh.

Markéta Johnová

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI VE STŘEDU 21. PROSINCE 
  8.00 – 9.30 P. Kristián Libant CM, P. Petr Souček
  8.00 – 11.00 P. Jaroslav Přibyl, P. Jaroslav Šima, 
 P. Vitalij Molokov
11.00 – 14.00 P. Vladimír Jahn, P. Jacek Brończyk
14.00 – 16.00 P. Władysław Mach SDS
15.00 – 18.00 dva kněží z Loštic 
16.00 – 18.00 P. František Eliáš
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ČAS RADOSTI A VESELOSTI 
Čas radosti veselosti světu nastal nyní neb Bůh věčný neko-
nečný narodil se z panny. V městečku Betlémě v jesličkách na 
slámě, leží malé pacholátko na zimě. Co jsme všichni lidé hříš-
ní radostně čekali, to andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali. 
A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňát-
ku zpívejme. (Z vánoční koledy)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Sobota 24. prosince – 7 hod. ráno – poslední roráty, 
15.30 hod. – mše svatá spojená s  otvíráním jesliček, 
21.00 hod. – mše svatá s koledami, 23.00 hod. – Rybova mše 
vánoční (sbírky z večerních mší budou zaslány nadačnímu 
fondu „Betlém nenarozeným“, večerní mše svatá v kostele sv. 
Barbory nebude)
Neděle 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby 
jako v neděli
Pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako 
v neděli, kromě večerní bohoslužby 
Na zábřežské interně blok A bude slavena mše svatá v úte-
rý 27. prosince v 9.30 hod. 

NA SILVESTRA 31. prosince bude děkovná mše svatá za rok 2022 sloužena v kostele 
sv. Bartoloměje ve 14.30 hod. (večerní mše svatá v kostele sv. Barbory nebude)

RODINA U BETLÉMA. Zejména rodinám s dětmi nabízíme dárek k Vánocům navíc. 
Během vánočních svátků budete mít možnost rodinné stráže u betléma. Na tuto „audien-
ci“ můžete pozvat i své přátele. Děti budou mít dost času užít si jesliček a třeba i zazpívat 
koledy. Můžete s narozeným Ježíškem strávit půl, případně i celou hodinu. Navíc, budete-
-li držet stráž, mohou k jesličkám i další návštěvníci kostela. 
Rodiny se většinou registrují přes Hnízdo, proto, pokud je na seznamu v  kostele (na 
stolku u novin) volný termín, budeme vděční, když se zaregistrujete i  jako „sólista“ 
a podělíte se o službu u betléma. 
Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před a po mši svaté.
26. prosince po skončení koncertního provedení Rybovy mše vánoční, 27. a 28. 12. od 
13.00 do 18.00 hod.

KONCERTY 
•	 Tuto	neděli	18.	prosince	v 15.00	hod.	koncertuje	v kostele	sv.	Bartolo-

měje Dechový orchestr Zábřeh pod taktovkou Lubomíra Vepřka.

•	 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.

•	 NOVOROČNÍ KONCERT bude v kostele sv. Barbory 1. ledna v 16.00 hod. Zveme 
vás na koncert klasické hudby v podání Zábřežského komorního orchestru pod vede-
ním Milana Plodka se sólisty: Eliška Minářová – soprán, Kryštof Kolčava – housle.
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KURZY ALFA 
Milí přátelé, srdečně zveme Vás i Vaše blízké a známé na další kurz Alfa, kte-
rý připravujeme od středy 18. 1. 2023 od 18.00 hod. v sále „Devítky“ (bývalá 
ZUŠ), na Farní 9 v Zábřeze.
Komu je kurz Alfa určen? Kurz je pro všechny, kteří již dlouhá léta pravidelně navštěvují 
bohoslužby, ale přesto by si rádi o něco víc prohloubili svoji osobní víru či upevnili její 
základy. Je pro všechny, kteří chtějí objevit Boha, seznámit se s křesťanstvím a jeho učením 
nebo poznat lidi, kteří se svoji víru snaží žít, pro ty, kdo se potýkají s obavami o budouc-
nost a hledají naději v neklidné době, i pro mnoho dalších…
Jak kurz Alfa probíhá? Zábřežská Alfa bude trvat 13 týdnů. Jednotlivá setkání (jeden-
krát týdně) začínají společnou večeří, na kterou navazuje krátká přednáška. V malých 
skupinkách je pak možné vyjádřit svůj názor, klást otázky nebo jen mlčet a naslouchat. 
Žádná otázka není hloupá nebo nevhodná, přátelská atmosféra poskytuje naprostou 
svobodu.
Účast v kurzu je dobrovolná, vstup je zdarma či za dobrovolný příspěvek. Z organizačních 
důvodů je potřeba se na kurz přihlásit předem. Více info na http://rkfzabreh.cz nebo na 
www.kurzyalfa.cz či na telefonním čísle 737 295 087.
Pokud Vás naše pozvání na kurz zaujalo nebo je ve vašem okolí někdo, komu byste jej rádi 
nabídli (můžete ho tam také doprovodit), budeme se na Vás těšit.
 Za tým Alfy Karla Hrochová

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU
Milí mladí, papež František vás zve na Světové dny mládeže v Lisabonu. 
Setkání s ním a mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1.-6. 8. 2023 
právě v Lisabonu. Předtím bude možné prožít přípravný týden v některé 
z portugalských diecézí a to ve dnech 26. 7.–31. 7. 2023. 
Olomoucká arcidiecéze nabízí všem mladým z našich farností, kteří se 

přihlásí do 20. 12. 2022 a  zaplatí zálohu 5.000 Kč, že dostanou jednorázový příspěvek  
3.500 Kč, o který se vám cena setkání sníží. O tuto částku není třeba žádat, bude předá-
na Sekci pro mládež za každého automaticky. Setkání mládeže s papežem tak může být 
krásným vánočním dárkem, ke kterému se připojí i naše farnost výší příspěvku 1.500 Kč. 
Celkem tedy dostanete každý přihlášený podporu 5.000 Kč. 
Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: 

www.svetovednymladeze.cz 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 51
Plamínek z Betléma vybízí k radosti – od 10. prosince je Betlémské světlo v Česku. Skau-
ti ho převzali na ekumenické bohoslužbě ve Vídni a přivezli do Brna, odkud ho rozvážejí 
do celé republiky.
Misionář o svém únosu na Ukrajině. Počátkem prosince šokovala mnohé zpráva o slo-
venském misionáři P. Petru Krenickém, který dlouhé roky žije na Ukrajině. V Melito-
polu, kde působil, ho zajali ruští vojáci, zbili, vzali mu doklady, peníze i oblečení a de-
portovali ho.
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Lošticko              Lošticko              Lošticko
Sbírky z neděle 11. prosince na potřeby farnosti: Loštice 4.800 Kč; Moravičany 3.077 Kč 
a 6 Eur. 
V neděli 25. 12. na Slavnost Narození Páně bude sbírka na Misijní společnosti sv. Vincen-
ta. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ: 
Bílá Lhota – neděle 18. prosince 10.30 až 10.55 hod. a po mši svaté 
Loštice – středa 21. prosince 15.00 až 16.50 hod., zpovídá P. Metoděj Hofman
Moravičany – čtvrtek 22. prosince 16.00 až 17.00 hod., zpovídá P. Petr Souček

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA 
Osazování, zdobení stromu, stavění betléma a úklid kostela sv. Prokopa 
bude v pondělí 19. prosince od 8.30 hod. 
Pokud máte navíc chvojí nebo malé stromky, vezměte je s sebou k dopl-
nění výzdoby. 

VÁNOČNÍ HRA. Přijďte se v  neděli 25. prosince v  15.30 hod. podívat do kostela 
sv. Prokopa v Lošticích na vánoční hru v podání dětí z našich farností „CO SE DĚJE 
V BETLÉMĚ“. 

NA ADVENTNÍ KONCERT vás zveme v úterý 20. prosince v 17.00 hod. do Palonína. 
Zpívá sbor Carmen ze Zábřeha.  

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
24. prosince: Loštice 16.00, 21.00 hod.; Moravičany 20.00 hod. 
25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod. 
26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod. 

KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA S MARTINOU PAVLÍKOVOU 
Teoretická část bude v pátek 13. ledna 2023 po mši svaté v Prokopce a praktická část v so-
botu 4. února 2023 v kostele sv. Prokopa.

Červenovodsko            Červenovodsko

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH
24. prosince: Jakubovice 19.00; Písařov 20.30; Červená Voda 22.00 hod.
25. prosince: Jakubovice 7.30; Červená Voda 10.00; Písařov 8.40 hod.
26. prosince: Jakubovice 7.30; Písařov 8.40; Šanov 10.00 hod.

31. prosince poděkujeme za uplynulý rok 2022 v Písařově při mši 
svaté v 16.00 hod. a v Červené Vodě v 18.00 hod. 

Na Nový rok 1. ledna 2023 budou slaveny mše svaté jako v neděli.
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Farnosti  spravované  z  kLÁšterce
Sbírky z neděle 11. 12.: Klášterec 1.400; Svébohov 2.400; Jedlí 2.100 + dar na potřeby far-
nosti 2.000 a na energie 7.700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍM ČASE
24. prosince: Svébohov v 17.00; Jedlí 20.00; Klášterec 22.00 hod.
25. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí 9.00; Klášterec 7.20 hod.
26. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí v 9.00; Klášterec 7.20 hod.

postŘeLMovsko            postŘeLMovsko
Možnost přijetí svátosti smíření před Vánocemi:
v Postřelmově v pondělí od 15.30 (otec J. Bronczyk ze Štítů) a v pátek od 15.30 hodin.
v Brníčku ve středu od 16.00 a v Lesnici od 17.30 hodin.
v Chromči ve čtvrtek od 16.00 hodin.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH:
24. 12. – Lesnice 16.00; Postřelmov 22.00 hodin
25. 12. – Lesnice 9.30; Postřelmov 9.30; Dlouhomilov 11.00; Chromeč 11.00 hodin
26. 12. – Postřelmov 9.30; Sudkov 11.00 hodin

SILVESTR A NOVÝ ROK 
31. 12. – Sudkov 17.00 hodin
1. ledna 2023 o Slavnosti Matky Boží Panny Marie: Postřelmov 9.30; Lesnice 9.30; Chro-
meč 11.00; Dlouhomilov 11.00 hodin

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 11. prosince: Štíty 2.090; Horní Studénky 1.350; Cotkytle 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY bude ve Štítech v pondělí 19. prosince od 
15.30 hod. 

HORNÍ STUDÉNKY. V pátek 23. prosince bude v Horních Studénkách v 7.30 hod. dět-
ská rorátní mše svatá.
ŠTÍTY – OTEVÍRÁNÍ JESLIČEK. V  sobotu 24. prosince od 13.30 hod. jste zváni do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie na otevírání jesliček. 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
24. prosince: Horní Studénky v 19 hod., Štíty v 21.00 hod.
25. prosince Slavnost Narození Páně: Horní Studénky 7.30 hod., 
Štíty 9.00 hod., Cotkytle 11.00 hod.
26. prosince svátek sv. Štěpána s obnovou manželských slibů:
Horní Studénky 7.30 hod., Štíty v 9 hod, Cotkytle v 11 hod.
O Silvestru 31. prosince v 18.00 hod. bude ve Štítech slavena mše svatá na poděkování 
a s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2023.  P. Jacek Brończyk
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 11. prosince: Tatenice 1.280; Hoštejn 1.350; Lubník 1.080; Kosov 1.050 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Lubník 20.30 hod.; Hoštejn 22.00 hod.; Tatenice 15.00 hod.; 23.30 hod.
25. prosince: Lubník 7.45 hod.; Hoštejn 9.15 hod.; Tatenice 10.30 hod.
26. prosince: Lubník 7.45 hod.; Hoštejn 10.00 hod.; Tatenice 8.45 hod.; Kosov 11.00 hod.

HOŠTEJN. Zveme Vás na společné setkání při koledách a na krátkou vá-
noční scénku – netradiční ŽIVÝ BETLÉM. Sejdeme se 26. prosince 2022 
v 16.30 hod. v Hoštejně, na hradě u salaše. Skautský oddíl Kopretiny 

O Slavnosti Matky Boží, Panny Marie, 1. 1. 2023 budou slaveny mše svaté jako v neděli. 

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
Sbírka ve Zvoli z neděle 11. prosince byla ve výši 4.010, v Pobučí 670 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Na ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince v 7.00 hod. ráno budou poslední roráty.
V 15.30 hod. pak otvírání jesliček (krátká bohoslužba pro děti). 
Budeme zpívat koledy a můžete si odnést domů betlémské světlo. 

Noční štědrovečerní bohoslužba doprovázená chrámovým sborem bude v 21.00 hod.

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
„PAPEŽ ÚSMĚVŮ A VÁNOCE“
Spolek Zvolská čtyřka Vás ve středu 28. prosince v 17.00 hod. srdečně 
zve do Komunitního centra na setkání s usměvavým papežem JANEM 
PAVLEM I. 
Život a  odkaz nedávno blahořečeného papeže představí bohoslovec 
Vojtěch Kolář. 

Děkujeme za vaši podporu a přízeň a přejeme vám požehnané Vánoce 
a pokojný nový rok prožitý v Boží ochraně. Spolek Zvolská čtyřka

MaLetín              MaLetín              MaLetín

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY. 
V neděli 25. prosince o Slavnosti Narození Páně bude v Maletíně v kostele sv. Mikuláše 
mše svatá ve 14.30 hod. a v pondělí o svátku sv. Štěpána v kostele sv. Stanislava v Hynčině 
také ve 14.30 hod. 

Na Nový rok v neděli 1. ledna 2023 bude slavena mše svatá ve 14.30 hod. v Maletíně. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 11. prosince: Zábřeh 19.431; Rovensko 1.240 Kč. 
Dary: na platy kněží 2.000, na potřeby farnosti 20.400, na „Cestu 121“ 2.000 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 
RADIO PROGLAS. Za rok 2022 byla z Rovenska odeslána částka 19.400 Kč.
Všem dárcům děkuje a Boží požehnání do nového roku přeje kapr Věra Jašková 

VÁNOČNÍ POZDRAV A PŘÁNÍ
Milí bratři a milé sestry, prožíváme společně Vánoce, svátky Narození našeho Spasitele Ježíše 
Krista. Evangelista Jan tajemství této veliké události vyjádřil slovy: „V něm byl život a ten 
život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“ Kéž Vám společné 
slavení liturgie v kostele, osobní modlitba a setkání v rodinách i s přáteli dá zakusit, že s Je-
žíšem je náš život plnější a že On je tím Světlem, které zahání stíny i naší doby a projasňuje 
životní situaci každého z Vás. To Vám všem přeji a vyprošuji spolu se svými spolubratry 
v biskupské službě Antonínem a Josefem. biskup +Josef Nuzík, administrátor diecéze

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  dĚkanÁtU
POZVÁNÍ DO SLUŽBY. CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá a přijme 
dva nové spolupracovníky/ce na následující pracovní pozice: mzdo-
vá/mzdový účetní a koordinátor/ka střediska potravinové a materiální 

pomoci. Více informací k obsazovaným místům i způsobu, jak se o zaměstnání u nás uchá-
zet, najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz/prace. Těšíme se na nabídky těch, kdo 
jsou připraveni dát se do služby potřebným i Bohu skrze naši církevní organizaci. 

ŠTĚDROVEČERNÍ POHOŠTĚNÍ PRO LIDI V NOUZI
I v  letošním roce proběhne štědrovečerní pohoštění pro lidi bez domova, 
ohrožené ztrátou bydlení a chudé. K tomuto účelu hledáme ochotné dob-
rovolníky, kteří nám pomohou připravit část štědrovečerního menu v počtu 
15-20 porcí, případně se rozdělí o část vlastní produkce vánočního cukroví. 
Nabídky prosím směřujte na dobrovolnické centrum, tel. 736 529 295.
Současně děkujeme již zapojeným dobrovolníkům a také farníkům z mohelnické farnosti, 
kde sbírka potravin pro chudé proběhne o 4. adventní neděli.

  

TEPLO A SVĚTLO PRO UKRAJINU - SBÍRKA NA GENERÁTORY 
A PLYNOVÁ KAMNA

Kritická situace na Ukrajině způsobená agresí ruské armády, která soustavně ničí zařízení 
na výrobu a rozvod elektřiny, hrozí s přicházející zimou přerůst v humanitární katastrofu. 
Dlouhodobé výpadky elektřiny ohrožují životy zejména civilního obyvatelstva, a to napříč 
celou Ukrajinou. Vedle toho spoustu lidí ohrožuje absence topení. Na výzvu našich part-
nerských Charit na Ukrajině jsme proto vyhlásili sbírku na pořízení generátorů k nouzové 
výrobě elektřiny a plynových kamen použitelných k vytápění. Prosíme veřejnost a fi rmy 
o fi nanční příspěvek na nákupy generátorů a plynových kamen a jejich dopravu na Ukra-
jinu. Číslo účtu: 4030207 / 0100. Arcidiecézní charita Olomouc


