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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Boží pravda přišla na tento svět.
Vždy tu sice byla, ale teď se 
za svět vydala. 
Dala se obžalovat, 
korunovat trním, ukřižovat.
Svět od té doby nemá 
od této pravdy pokoje.
Ona je nepokojem mého srdce,
ale je také zároveň také 
jeho pokojem. 

(ze stolu Božího Slova)

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu 
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; 
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, 
věrně ti slouží a ustavičně tě chválí Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
                                                                                                                        Amen

ŽALM 93  Hospodin kraluje, oděl se velebností
Čtení 1: Dan 7,13-14             2: Zj 1,5-8           Ev. Jan 18,33b-37        
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502 příští neděli: Břízovo č. 503



DUCHOVNÍ OBNOVA S P. LVEM V ZÁBŘEZE
TÉMA ANDĚLÉ A CÍRKEV
Duchovní obnova začne tuto neděli 23. listopadu  o Slavnosti Ježí-
še Krista Krále  nedělní večerní bohoslužbou v 18 hod.
Týdenní program bude mít každý den dva bloky. Dopolední 
v kostele sv. Bartoloměje a odpolední v Katolickém domě. 
1.  DOPOLEDNÍ BLOK VE FARNÍM KOSTELE. 
Ztišení při modlitbě růžence 7.45 hod. 
První přednáška 8.10-8.40 hod., druhá přednáška 9–9.30 hod., 
mše svatá 9.30 hod. 
Po skončení dopoledního programu bude dobré vytvořit si indivi-
duální duchovní program pro zbytek dne podle vlastních možností (četba Písma či jiná 
vhodná četba, meditace, vhodný program Radia Proglas, modlitba růžence. 

2.  ODPOLEDNÍ BLOK V KATOLICKÉM DOMĚ začne v 15.30 hod. a bude stejně 
jako dopolední blok obsahovat dvě přednášky a slavení mše svaté.
 Duchovní obnova bude zakončena v sobotu dopoledne slavnostní mší svatou 
a společným udílením svátosti pomazání nemocných. 
 Mnozí mohou udělat dobrý skutek a přivézt své nemocné příbuzné, přátele a sou-
sedy na tuto slavnostní bohoslužbu. A již před tím je upozornit na celou duchovní ob-
novu.                                                                                                          P. František Eliáš

� V PONDĚLÍ 24. LISTOPADU v 16 hod. se koná další schůzka seniorů ve Své-
bohově.                                                                                               Marie Šanovcová

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
V NEDĚLI 30. LISTOPADU jako každou poslední neděli v měsíci můžete při-
jmout svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje. Zpovídat bude P. Beno, kapucín.
                                                                                                             P. František Eliáš

VÁNOČNÍ HVĚZDA
I letos v adventní čas znovu zazáří - Vánoční hvězda - Šance pro těžce ne-
mocné děti.
Humanitární akce na pomoc onkologicky a hematologicky nemocným dě-
tem bude probíhat v Zábřehu od 25.11.2003 .V kostele sv. Bartoloměje si 
můžete svoji „Vánoční hvězdu“ koupit v neděli 30. 11. 2003  po všech ne-
dělních bohoslužbách.

*  V Hoštejně si můžete „Vánoční hvězdu“ koupit už ve čtvrtek 27. listopadu u Vaiglerů 
nebo v prodejně Jednoty. 
 Vánoční hvězda je symbolem pohody a porozumění. Věříme, že i v letošním roce tato kvě-
tina ozdobí  mnoho svátečních stolů a přinese do vašich srdcí hřejivý pocit pomoci. red.

� RYTMICKÁ SCHOLA OD SVATÉHO BARTOLOMĚJE doprovodí liturgii 1. neděli ad-
ventní, to je 30. listopadu. V době adventu bude pravidelně doprovázet liturgii sobotních 
rorátních mších.                                                                                                    Radomír Friedl 

� FARNÍ KALENDÁŘE 2004 jsou již v prodeji. V Zábřeze si je můžete koupit v sakristii 
kostela nebo v Ledňáčku cena 99 Kč. 



SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS OPĚT V ZÁBŘEZE
Kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze, pondělí 1. prosince 2003. 
HLE, PŘIJDE PÁN – liturgické zpěvy adventu a vánoc si můžete při-
jít poslechnout v neopakovatelném provedení Scholy Gregoriany Pra-
gensis pod uměleckým vedením Davida Ebena. 
Koncert nás provede repertoárem adventu a vánoc od dob raného středově-
ku až do 15. století. Úvodní část je věnována zpěvům takzvaného „starého 

fondu“ gregoriánského chorálu Texty čerpají z žalmů či Izaiášových proroctví, které se vzta-
hují k hlavnímu tématu doby adventní — radostnému očekávání příchodu Spasitele.
V druhé části koncertu se pomyslně přesuneme z francké říše Karla Velikého do pražské ka-
tedrály svatého Víta a poslechneme si ukázku z vánočních obřadů, jak zde mohly znít zhruba 
ve 2. polovině 14. století. Uslyšíme stručný průřez noční bohoslužbou, takzvaným matuti-
nem. V poslední třetině koncertu zazní adventní a vánoční zpěvy z českých pramenů pozdní-
ho středověku.                                                                                                             redakce 

RORÁTY V ZÁBŘEZE
 Od pondělí 1. prosince, po první neděli adventní, začínají ráno v 6.45 hod. v koste-
le sv. Bartoloměje rorátní bohoslužby (v sobotu v 7.00 hod.). Pozvání patří především 
dětem. Pokud nebudete mít vlastní Světýlko (lucerničku, svíčku), dostanete je při pří-
chodu do kostela. Prosíme vás, abyste se světlem nechodili do lavic, ale přinesli je k ol-
táři. Po rorátech jsou děti zvány na faru ke snídani.
 Pokud budou chtít maminky nebo babičky zpestřit snídaně  dětí doma upečeným 
pečivem, prosíme je, aby svůj úmysl oznámily včas na faře (aby nedošlo k přebyt-
ku a k plýtvání pečivem). Ženy, které mohou pomoci s přípravou snídaně, případně 
s úklidem po ní, prosíme,  aby se přišly domluvit na faru.                   Hana Lexmanová

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 2004
 Svatá Země je výjimečnou krajinou. Pro křesťany je především zemí, kde se stal Bůh člo-
věkem a přinesl spásu všem, kteří ho přijali v jeho 
výkupné oběti, Vidět a zakusit – znamená nově po-
chopit. 
 V únoru příštího roku v termínech 12.2.- 18. 
2. 2004 a 17.2. – 23.2.2004 se i vy můžete stát 
poutníky do Svaté země. Pokud se rozhodnete, 
přihlásíte se na faře v Zábřeze a složíte zálohu, 
která bude pro nás jistotou, že své rozhodnutí 
myslíte vážně. Cena je výjimečná – pouze 13.000 
Kč. Zahrnuje: letenka, 5 x ubytování s polopen-
zí, vstupné, obslužné, doprava ve Svaté zemi 
klimatizovaným autokarem, odborní průvod-
ci.   Neobsahuje: cestovní pojištění, které je bez-
podmínečně vyžadováno a příležitostný výlet na 
Massadu, Qumrán a Mrtvé moře (20 USD).                  

P. František Eliáš

Část portálu chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě
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� SBÍRKA NA OPRAVY: Štíty 3.220; Horní Studénky 1.700 + dar na opravu oken 
30.000; Cotkytle 1.000; Klášterec 2.360
 

� RORÁTY. Jako každý rok se budeme vždy v 6.45 hod. ráno scházet ve všední dny ve 
farním kostele ve Štítech na roráty vždy v 6.45 hod. Pochopitelně zveme i děti, neboť se dá 
stihnout občerstvení i škola. 
 

� V KOSTELECH JSOU K DISPOZICI VÁNOČNÍ POHLEDNICE ZA 2 KČ. 
� EVANGELNÍ OBRÁZKY. Připomínám dětem i jejich rodičům, že se blíží první advent-
ní neděle – od které je možné odevzdávat mi vybarvené evangelní obrázky z cyklu B. Jako 
každý rok je třeba, aby jich bylo alespoň 10 různých v obálce se jménem a věkem. Vyhod-
nocovat se bude počet a „umělecký dojem“. Ceny jsou pro všechny účastníky. 

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 11.360; Jedlí 9.000; Svébohov 2.450; Hoštejn 580; Zvole 4.230; Lubník 530; Tateni-
ce 1.360 Kč. Dary Zábřeh: na opravu kostela sv. Barbory bylo darováno 14.000 Kč (7.000 
anonymní dárci, 7.000 poutníci od Šubrtovy kapličky). Všem dárcům ať odplatí Pán.
                                                                                                                            P. František Eliáš

Blahopřání
V TOMTO MĚSÍCI OSLAVILI SVÉ 70. NAROZENINY

MANŽELÉ JOSEF A JOSEFA KILLAROVI Z JEDLÍ.
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU OBĚMA PŘEJÍ ZDRAVÍ, POHODU

A HLAVNĚ HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ A OCHRANU PANNY MARIE

DCERY VĚRA, MAŘENKA A JANA S RODINAMI,
SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE A FARNÍCI Z JEDLÍ. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

SBÍRKA Z NEDĚLE 16. LISTOPADU: Postřelmov 3.030 Kč, Lesnice 1.090 Kč, Dlouhomi-
lov 1.790 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                          P. Jiří Putala 

P. Radomír Šidleja

Blahopřání
V MĚSÍCI LISTOPADU OSLAVILA SVÉ 70. NAROZENINY PANÍ ANNA FLÍDROVÁ 

Z COTKYTLE. DĚKUJEME ZA VEŠKERÉ PRÁCE PRO FARNOST

A VYPROŠUJEME HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ. FARNÍCÍ A P. RADOMÍR

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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SETKÁNÍ ANTIOCHIE V SOBOTÍNĚ.
O prodlouženém víkendu 14. –17. listopa-
du jsem se zúčastnila setkání Antiochie 
v Sobotíně. Celkem se nás sešlo 70, z toho 
12 bohoslovců z diecéze olomoucké, brněn-
ské a ostravsko- opavské a jeden z českobu-
dějovické. Něco málo z programu: V sobo-
tu dopoledne jsme šli po stopách proroka 
Eliáše a hledali jsme vdovu ze Sarepty, kte-
rá nám měla dát jídlo a pití. Byla jen ve 4. 
(poslední skupince). Do cíle jsme dorazili 
jako první, jelikož jsme vynechali poslední stanoviště a nechali jsme kluky, kteří na nás če-
kali, mrznout venku. Hráli jsme i plno dalších her. V našem programu nechyběla ani mod-
litba či adorace. 
 Od sobotního večera odjížděli účastníci domů, největší část nás odjela až v pondělí dopo-
ledne. Kdokoli by chtěl jet na jeře s námi, může mi dát vědět a kdo by o Antiochii chtěl vě-
dět víc, ať se koukne na internet na adresu www.antiochia.zde.cz .                  Ivča Hýblová

SVĚCENÍ KŘÍDY PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. Příští ne-
děli – 30.11.2003  (o první neděli adventní) při mši svaté v 8.30 
hod se  bude světit křída pro koledníky Tříkrálové sbírky 2004. 
Křídu k posvěcení přinesou vítězové minulé soutěže o nejlepší 
tříkrálový kostým – koledníci z Hněvkova. P.S. Přijďte se podí-
vat a inspirovat vítězným kostýmem.                            B. Jílková

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští ne-
dělí začíná adventní doba a s ní 
jako každý rok roráty. Tyto ranní 
mše jsou dobrou příležitostí a způ-
sobem, jak se připravovat na blíží-
cí se vánoční svátky. Zvláště pak mladší generace by si tuto 
možnost neměla nechat ujít. Roráty začínají pondělím 1. pro-
since, bližší údaje o nich jsou v těchto Farních informacích. 
Zároveň bychom chtěli vyzvat všechny ochotné nejen mladé 
lidi, kteří by měli zájem zkrášlit tyto unikátní mše zpěvem, 
aby se přihlásili co nejdřív na faře v Zábřeze.  

red., obr. Honza Stejskal

� VÁNOČNÍ POHLEDNICE „z dílny“ našich dětí si můžete jako každoročně pořídit 
v kostele sv. Bartoloměje. Budou spolu s pokladničkou na dobrovolný příspěvek vystaveny 
na bočním oltáři. Příspěvek bude věnován tradičně na misie.

� SBÍRKA NEPOTŘEBNÝM PŘISPĚJEME NA POTŘEBNÉ POKRAČUJE. Probíhá 
sbírka desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí. Okurková sklenice jsme už museli vy-
měnit (první je plná), to ale v žádném případě neznamená, že s touto sbírkou končíme. 
Právě naopak. Vaše příspěvky můžete stále nosit do prodejny Ledňáček. Dárcům upřímně 
děkujeme.                                                                                            Zvoníci od sv. Bartoloměje

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 20. 11. 2003



 MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 
DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK – vždy ve čtvrtek v 9.30 hodin
Zveme maminky s dětmi na dopolední pohodový klub, kde si společně hrajeme, 
cvičíme, patláme a hlavně poznáváme nové kamarády. Děti  se učí žít v kolektivu, 
maminky mají čas si popovídat o běžných starostech, ale i radostech, vyměnit si 
zkušenosti z oblasti výchovy. S sebou si vezměte přezůvky, svačinku a 15 Kč. Těší-
me se na Vás! 
KLUB MAMINEK - VŽDY V ÚTERÝ V 9 HODIN
25.11. Jak rozvíjet vztahy mezi rodiči a dítětem po narození.
Pokračování velmi úspěšné přednášky, kterou i tentokrát povede Mgr. Ivana Žůr-
ková.
2. 12. Připravujeme se na Vánoční dílnu.
CVIČENÍ ŽEN probíhá vždy ve středu v 19 hodin v Katolickém domě. Karimatku, 
cvičební obuv a 20 Kč s sebou.

ŽENY, DÍVKY, MAMINY POZOR!!!
Je tu opět REBEKA, relaxační den, který si můžete užít jen  pro sebe!
29. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin v Kaťáku. Co nového si užijete a co se nau-
číte tentokrát?
Vyzkoušíme si malování na sklo, podzimní plískanice nám prozáří vlastnoručně 
malované svícny.
Své blízké letos potěšíme originálními vánočními přáníčky a „péefkami“ malova-
nými na hedvábí.
Naučíme se zdobit vánoční perníky na stromeček i na stoleček, známými i zcela 
novými technikami.
Nebude chybět ani společný oběd, čas na kafíčko a něco sladkého.
Nenechejte si ujít naši nabídku a nalaďte se na advent - čas očekávání a naděje.
Cena činí 200 Kč, záloha 100 Kč.
 Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit společný oběd, prosíme zájemkyně, aby 
se přihlásily a zálohu předaly do 26. 11.  v Mateřském a rodinném centru na Suši-
lově ulici. Telefon  583 415 327 kl. 33

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM A SPOLEK 
METODĚJ ZÁBŘEH Vás zve v sobotu 6. 12. ve 14.30 
hod. na VÁNOČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHODY.
Na programu je předvánoční koncert pěveckého sboru Světýlko a vánoční dílna  
pro malé i velké. Chybět nebude ani  občerstvení v podobě bylinkového čaje, vá-
nočního punče či domácího zákusku. 

� � �

� PROČ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ DOBRÝM LIDEM. V sobotu 29. listopadu 2003 od 
9.30 hod. v bývalém jezuitském konviktu v Olomouci budou o problému bolesti, utr-
pení a zla v životě člověka hovořit Mons. pplk. Tomáš Holub, hlavní armádní kaplan, 
MUDr. Viktor Hartoš, dětský psychiatr a Martina Langerová za sdružení vozíčkářů.


