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PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Láska – je očekávání. 
Milovat člověka, 
znamená něco od něj čekat.
Něco nezapomenutelného 
a nepředstavitelného. 
Tímto očekáváním mu umožňujeme
něco udělat, něco nám dát. 
Člověka, od kterého nic 
neočekáváme, jsme odsoudili 
k nečinnosti a neplodnosti. 
Naděje a budoucnost
jsou jen v dávání a přijímání 
a to je známkou skutečného života. 

(ze stolu Božího Slova)

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod
našeho Pána Ježíše Krista, a prosíme tě: 
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky 
a připravujeme se na setkání s ním, 
abychom v den soudu stáli po jeho pravici 
a vešli do nebeského království.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.
                                                                 Amen

ŽALM 25  K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši
Čtení     1: Jer 33,14-16           2: 1 Sol 3,12-4,2             Ev. J Lk 21,25-28.34-36
Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli: Ebenovo č. 504 



PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje,

vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit,

abychom byli schopni přijmout Krista,
ať k nám přijde v jakékoliv podobě.

Poselství adventu lze shrnout do několika slov:
přijde, přišel, přichází – Bůh, který nás miluje.

SVÁTOST SMÍŘENÍ
� 30. listopadu jako každou poslední neděli v měsíci můžete přijmout svátost 
smíření v kostele sv. Bartoloměje. Zpovídat bude P. Benno. V prosinci budou bra-
tři kapucíni udílet svátost smíření také v neděli 21. prosince.
� 5. prosince první pátek v měsíci můžete přijmout svátost smíření v kostele sv. 
Bartoloměje od 15.30 hod.                                                                 P. František Eliáš

VÁNOČNÍ HVĚZDA
V zábřežském kostele si můžete svoji „Vánoční hvězdu“ koupit 
v neděli 30. 11. 2003 po všech nedělních bohoslužbách.
Vánoční hvězda je symbolem pohody a porozumění. Věříme, že i v letošním 
roce tato květina ozdobí  mnoho svátečních stolů a přinese do vašich srdcí 
hřejivý pocit pomoci.                                                                         red.

FARNÍ KALENDÁŘE 2004 si můžete koupit v sakristii kostela nebo v Ledňáč-
ku cena 99 Kč. Na první adventní neděli si je můžete zakoupit také v kostele po 
všech bohoslužbách.                                                                                               red.

RYTMICKÁ SCHOLA OD SVATÉHO BARTOLOMĚJE doprovodí liturgii večer-
ní mše svaté 1. neděli adventní. V době adventu bude pravidelně doprovázet litur-
gii sobotních rorátních mších.                                                              Radomír Friedl 

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS OPĚT V ZÁBŘEZE
Kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze, pondělí 1. prosince 2003 v 18 hod. 

HLE, PŘIJDE PÁN – liturgické zpěvy adventu a Vánoc si můžete 
přijít poslechnout v neopakovatelném provedení Scholy Gregori-
any Pragensis pod uměleckým vedením Davida Ebena. 
Koncert nás provede repertoárem adventu a Vánoc od dob raného středověku 
až do 15. století. Úvodní část je věnována zpěvům takzvaného „starého fondu“ 

gregoriánského chorálu Texty čerpají z žalmů či Izaiášových proroctví, které se vztahují k hlavní-
mu tématu doby adventní — radostnému očekávání příchodu Spasitele.
V druhé části koncertu se pomyslně přesuneme z francké říše Karla Velikého do pražské katedrály 
svatého Víta a poslechneme si ukázku z vánočních obřadů, jak zde mohly znít zhruba ve 2. polovi-
ně 14. století. Uslyšíme stručný průřez noční bohoslužbou, takzvaným matutinem. V poslední tře-
tině koncertu zazní adventní a vánoční zpěvy z českých pramenů pozdního středověku.



RORÁTY V ZÁBŘEZE
Od pondělí 1. prosince, po první neděli adventní, začínají 
ráno v 6.45 hod. v kostele sv. Bartoloměje rorátní bohoslužby 
(v sobotu v 7.00 hod.). Pozvání patří především dětem. Pokud 
nebudete mít vlastní Světýlko (lucerničku, svíčku), dostanete 
je při příchodu do kostela. Prosíme vás, abyste se světlem ne-
chodili do lavic, ale přinesli je k oltáři. Po rorátech jsou děti 
zvány na faru ke snídani.

KATECHETÉ se setkají na zábřežské faře ve čtvrtek 4. prosince. Mši svatou spolu 
s farníky budou slavit v 19 hod. 

SVATÝ MIKULÁŠ - BISKUP
Curriculum vitae:
byl biskupem v Myře v maloasijské Lykii – na dnešním území Turec-
ka. Zemřel kolem poloviny 4. století. Úcta k němu se rychle rozšířila 
po celé východní oblasti a od 10. století i na Západě. V roce 1082 byly 
jeho ostatky přeneseny do italského města Bari.

SETKÁNÍ S MILUKÁŠEM L.P. 2003 
Zábřeh - v pátek 5. prosince v 17.00 hodin na Masaryko-
vě náměstí.
Děti, které zazpívají sv. Mikuláši písničku, přednesou připravenou 
básničku, i na všechny ostatní bude čekat sladká odměna, kterou si 
odnesou domů. Už předem se na všechny malé i větší děti, stejně tak i na jejich rodiče těší sv. Mi-
kuláš.
Svébohov – v pátek 5. prosince v 16.30 hod. v obecním domě.
Na Skaličce v kapli sv. Martina  v sobotu 6. prosince ve 14.30 hod.

Pokud chcete fi nančně přispět na „mikulášské dárky“, kasičku najdete v kostele sv. Bartoloměje.

VÁNOČNÍ POHLEDNICE „z dílny“ našich dětí si můžete jako každoročně poří-
dit v zábřežském kostele. Budou od 1. neděle adventní, spolu s pokladničkou na 
dobrovolný příspěvek, vystaveny na bočním oltáři. Příspěvek bude věnován tra-
dičně na misie.

NEVÍTE JAKÝ DÁREK K VÁNOCŮM?
V charitní prodejně Ledňáček si můžete vybrat:
� knížku Petra Váni a Matěje Formana CESTA KAMENE MARIÁNSKÉHO 
SLOUPU (vím, že každá věc, které je možné si vážit, vzniká za ne jednoduchých podmí-
nek a velkého úsilí, ale doufám, že s radostí a nadšením. Tak vznikají příběhy a ty se vy-
právějí…Petr Váňa), knížka plná fotografi í, kreseb a vyprávění
� v dárkovém provedení knížku Petra Piťhy RŮŽENCOVÁ TAJEMSTVÍ. Kromě 
krásných historických ilustrací, růžencových tajemství litanií k Panně Marii je do-
plněna osobním rozjímání autora
� pěkným vánočním dárkem může být i KANCIONÁL
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 13.540; Jedlí  1.500; Svébohov 2.100; Hoštejn 7.540  (23.11. sbírka na opravy)
Zvole 3.490; Lubník 410; Tatenice 780; Postřelmůvek    690 (sbírka 16. 11. 730 Kč)
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                               P. František Eliáš

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
Úmysl všeobecný - aby věřící všech náboženských vyznání spolupracova-
li na zmírnění lidského utrpení naší doby.
Úmysl misijní - aby v zemích totalitních režimů byla církvi darována plná 
svoboda k uskutečňování jí vlastního duchovního poslání.
Úmysl národní - za plenární sněm, aby přispěl k uvědomění církve jako svátosti spásy 
a společenství Božího lidu, které se uskutečňuje ve farnosti.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ PRO PRVNÍ POLOVINU ROKU 2004 se budou zapi-
sovat ve farnostech spravovaných z Postřelmova tuto neděli. 

VÁNOČNÍ HVĚZDY se budou tuto neděli prodávat po bohoslužbách (v Chromči 
před bohoslužbou od 10 do 11 hodin). Svým příspěvkem 100,- Kč pomůžete dě-
tem na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. 

RORÁTY v Postřelmově budou bývat stejně jako vloni v úterý a ve čtvrtek v 6.30 
ráno. Páteční bohoslužba zůstává beze změny. Po skončení ranních mší svatých 
zvu všechny děti a také jejich doprovod na faru na jednoduchou snídani. 

SBÍRKA Z NEDĚLE 23. LISTOPADU: Postřelmov 2.480 Kč, Lesnice 2.160 Kč, 
Dlouhomilov 350 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka 
v Postřelmově a Lesnici.                                                                           P. Jiří Putala 

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 
adventní neděle – od které je možné odevzdávat mi vybarvené evangelní obráz-
ky z cyklu B. Jako každý rok je třeba, aby jich bylo alespoň 10 různých v obálce se 
jménem a věkem. Vyhodnocovat se bude počet a „umělecký dojem“. Ceny jsou 
pro všechny účastníky.                                                                     P. Radomír Šidleja

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



TEN, KDO SE NEZAJÍMÁ O POLITIKU,
JE POZDĚJI SMÝKÁN TĚMI, KTEŘÍ TO UČINILI 

PŘED NÍM.
V pátek 21. 11. 2003 proběhla v Katolickém 
domě beseda s poslancem KDU-ČSL a místo-
předsedou výboru pro veřejnou správu PSP 
ČR ing. Tomášem Kvapilem. Byla určena pře-
devším pro mladé lidi ve věku od 16 do 30 let. 
Na začátku se nám p. Kvapil představil: je že-
natý, má 5 dětí a již za minulého režimu vedl 
skautský oddíl. Z této doby pochází i jeho 
skautská přezdívka Starý pes. Potom jsme se představili my. Na to jsme dostali navštívenky p. 
Kvapila a začala debata. Na jejím začátku nám p. Kvapil popsal práci ve sněmovně a proces, kte-
rým musí projít každý zákon, než je schválen. Dávali jsme mu nejrůznější otázky, z nichž někte-
ré byly „na tělo“: jaký má názor na imunitu poslanců, zda si myslí, že je senát užitečná instituce, 
atd. Naše otázky byly ale i obyčejnější a týkaly se osobního života p. Kvapila. Jeden z nás se na-
příklad zeptal, jak vypadá jeho obyčejný pracovní den. Museli jsme uznat, že práce poslance je 
velmi náročná a vyžaduje spoustu času. Na besedu přišel i ředitel olomoucké diecézní charity a 
zábřežský rodák Václav Keprt. Mimo jiné řekl jednu pravdu, a to, že ten, kdo se nezajímá o poli-
tiku, je později smýkán těmi, kteří to učinili před ním. S tímto tvrzením se nedá než souhlasit.

                                jedni z přítomných Michal Miři Müller a Petr Krňávek.

MOHELNICKÝ BETLÉM
dílo řezbáře Josefa Nedomlela ze Starého Města u Bruntálu *9.11.1909 †21.5.1990 

Je každoročně instalován v kapli sv. Anny farního kostela sv. Tomáše Becketa, kde je přístupný široké 
veřejnosti. Dřevěný, vyřezávaný a mechanický betlém je umístěn na ploše 6 x 7 metrů (42 m2). Prv-

ní budovy a fi gurky začal autor pan Josef Nedomlel (řezbář a kolář ze Starého 
Města u Bruntálu) vyřezávat v roce 1964 a poslední fi gurky vyřezal v roce 1987. 
Součástí tohoto vzácného řezbářského díla je několik přesných maket známých 
budov jako je např. kostel sv. Tomáše Becketa, dnešní budova mohelnického 
muzea (bývalá fara), hrad Bouzov, Karlštejn, vodní mlýn v Křížlicích, zvonička 
v Bludově a Kramerova vila stojící na skále nad hrází přehrady ve Znojmě. V po-
hybu je vodní a větrný mlýn, pracující horníci ve sluji, kteří ručně nakopané 
uhlí odváží na vozících a nad nimi pak dvě patra darovníků. V pohybu je i pes 
obíhající stádo oveček a dvě ovečky, které kývají hlavou. Výška fi gurek, kterých 
je zde celkem 24, se pohybuje od 15 do 19 cm. Navíc jsou zde k vidění ovečky, 
beran, dva koně, slon, velbloud, husy, psi, vůl a osel.
Mohelnický betlém je opravdu mimořádné dílo, které může Mohelnici po právu 
závidět mnoho měst. Betlém dělá každoročně radost nejen mohelnickým obča-
nům, ale i mnoha návštěvníkům z širokého okolí.

ZAZNAMENEJTE SI! Přístupno pro veřejnost: 24.12. po půlnoční mši svaté, 
25.12.: 11-12 a 13-18 hod., 26.12.: 11-12 a 13-16.30 hod., 27.12.: 10-12 a 14 –17 hod., 
28.12.: 11-12 a 13-18 hod., 29.12.: 10-12 a 13-18 hod., 30.12.: 10-12 a 14-17 hod., 
31.12.: 10-12 a 14-16 hod., 1.1.2004: 11-12 a 13-18 hod., 2.1.: 10-12 a 14-17 hod., 
3.1.: 10-12 a 14-16 hod., 4.1.: 11-12 a 13-18 hod., 5.1.: 11-12 a 13-18 hod., 6.1.: 14-16 hod.
Dále bude betlém přístupný veřejnosti až do Hromnic v těchto termínech: úterý, čtvrtek, sobota 15-16 
hod., neděli 14-17 hod. 
Mimo uvedené časy je možno navštívit tento betlém pouze po předchozí dohodě na tel. 606 933 463.

                                                                                                                                                           red.
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ÚTERÝ 2. 12. v 15.00 hod. se koná STUDIO AGÁTA. 
Téma: Vyrábíme vánoční svícny, ozdoby a jmenovky.

ÚTERÝ 2. 12. V 18.00 HOD. SE KONÁ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ S ORIENTÁL-
NÍM TANCEM.

Spolek Metoděj Zábřeh, Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Skalička a 
Římskokatolická farnost opět pořádá pro děti našeho města Setkání s Mikulá-
šem. Na to letošní jste srdečně zváni v pátek 5. prosince v 17.00 hodin na Masary-
kově náměstí.                                                                           Srdečně zvou pořadatelé

Závěrečné setkání účastníků Kurzu veřejného mluveného projevu s Martinou 
Pavlíkovou se uskuteční v úterý 9. 12. v 17.00 hod.                         Lenka Hamplová

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM
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 v oblasti 
výchovy. S sebou si vezměte přezůvky, svačinku a 15,- Kč. Těšíme se na Vás! 

KLUB MAMINEK – VŽDY V ÚTERÝ V 9.00 HODIN
2.12. Připravujeme se na vánoční dílnu
9.12. Jak prožívat vánoční svátky v rodinném kruhu .
Už teď se Vám honí hlavou, kdy a kolik napečete cukroví, kdy nakoupíte dárky a 
jak zvládnete úklid celého domu či bytu? A co úklid v našem srdci ? 
Zastavte se a společně s námi se zamyslete nad pravým významem Vánoc, nad 
radostnými událostmi, které máme možnost prožívat se svými nejbližšími vždy 
v této době.
Na toto hřejivé povídání Vás srdečně zvou maminky z centra!

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.                                                 Alena Enterová

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY  
Masarykovo nám. 7,  Zábřeh - tel.: 583 412 589 
Nabízí diskrétně a zdarma: konzultaci partnerských a osobních 
problémů, řešení sociální situace
pomoc při těhotenství, gravitesty
Konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 17.00; středa 16.00 – 17.30; čtvrtek 8.00 – 12.00; 
pátek 13.00 – 15.00 hod.  Nebojte se zaklepat na naše dveře, jsme tu pro Vás!


