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DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Jistě, je velkým zlem, 

když má někdo hodně chyb,

ale ještě větším zlem je, 

když má někdo hodně chyb,

a nechce si je přiznat. 

Protože to znamená, 

že ke svým chybám 

záměrně přidává i podvod.

 (Blaise Pascal)

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  126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
Čtení 1: Bar 5,1-9               2: Flp 1,4-6,8-11           Ev. Lk 3,1-6        
Ordinárium: Ebenovo č. 504  příští neděli: latinské č. 509 



 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 8. prosince SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY HŘÍCHU
Bohoslužby v Zábřeze 6.45 a 9.30, Svébohov 18 hod.  

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Jaké by to bylo protiřečení přijmout a uvítat Ježíše, ale vzápětí uzamknout dveře před 
bratry a sestrami… Divné a pusté by byly jesličky bez pastýřů a neúplné bez králů. Jest-
liže by v našem srdci nebylo dost místa pro všechny lidi, bylo by úzké i pro samého Ježí-
še. Dlouho by tam nevydržel…                                                         podle Mon Calepina

ADVENTNÍ KONCERTY V ČESKÉ TELEVIZI
*  Už několik let patří k předvánoční době. Můžeme je 
sledovat každou adventní neděli a můžeme se také připo-
jit k těm, kteří chtějí pomoci právě v této době a touto for-
mou na potřeby svých postižených spoluobčanů.
 Celková částka za naši farnost bude odeslána na konto 
prostřednictvím paní Magdalény Dostálové a paní Milady 
Melicharové, kterým také své fi nanční dary můžete pře-
dat.                                                          Milada Melicharová

*  Do projektů,  mezi které se rozdělí výtěžky letošních koncertů,  byl vybrán i 
projekt  poraden pro ženy a dívky se všemi pobočkami po celé republice. 
 Při druhém adventním koncertu vysílaném tuto neděli 7. 12. 2003 z kostela na 
Vyšehradě  bude tento projekt zastupovat  Ing. Marie Jílková Mgr., vedoucí pora-
den na severní Moravě. Příspěvek, který bude během koncertu odvysílán,  se na-
táčel u nás v Zábřeze v Poradně pro ženy a dívky a před kostelem sv. Bartoloměje. 
Pracovníci poradny a Charity Zábřeh byli pozváni, aby se  tohoto přímého natáče-
ní zúčastnili.                                              Ludmila Ryšavá

� RORÁTY V ZÁBŘEZE. Od pondělí do pátku v 6.45 hod., v sobotu 6.prosince 
v 7.00 hod.,  od soboty 13. prosince v 8 hod.!                                 P. František Eliáš

� ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU VEŘEJNÉHO MLUVENÉ-
HO PROJEVU s Martinou Pavlíkovou se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze 
v úterý 9. prosince  v 17.00 hod.                                                        Lenka Hamplová

� KONCERT. KPH Svébohov vás srdečně zve na předvánoční koncert, který se 
koná v úterý 9. prosince v 16.30 hod. v zasedací místnosti obecního domu. Účin-
kuje houslové duo: Alžběta Falcíková a Marie Fuxová. 

� SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU. Ve středu 10. 12. se sejdou 
kněží našeho děkanátu v Zábřeze. Mši svatou  budeme slavit  v 9.30 hod.   

P. František Eliáš

� SENIOŘI se sejdou ve Svébohově opět v pondělí 15. prosince v 16 hod. v klu-
bovně obecního domu.                                                                           M. Šanovcová 



JAK PROŽÍVAT VÁNOČNÍ SVÁTKY V RODINNÉM KRUHU
Úterý 9. prosince v 9 hod. v Katolickém domě. 
Už teď se Vám honí 
hlavou, kdy a kolik 
napečete cukroví, 
kdy nakoupíte dár-
ky a jak zvládnete 
úklid celého domu 
či bytu? A co úklid 
v našem srdci ? 
Zastavte se a spo-
lečně s námi se za-
myslete nad pra-
vým významem Vá-
 noc, nad radostný-
mi událostmi, které 
máme možnost prožívat se svými nejbližšími vždy v této době.
 Na toto hřejivé povídání Vás srdečně zvou maminky z centra !                  Alena Entrová

ZPRÁVA PRO ZAPOMNĚTLIVÉHO CYKLISTU. Před nějakou dobou  se objevilo  před 
kostelem v Zábřeze zaparkované a nezamknuté kolo. Bližší informace v sakristii kostela 
nebo na faře u paní Lexmanové.                                                     redakce

NEVÍTE JAKÝ DÁREK K VÁNOCŮM?
V charitní prodejně Ledňáček si můžete vybrat:
*  knížku Petra Váni a Matěje Formana CESTA KAMENE MA-
RIÁNSKÉHO SLOUPU (vím, že každá věc, které je možné si vážit, 
vzniká za ne jednoduchých podmínek a velkého úsilí, ale doufám, že s radostí a nadšením Tak 
vznikají příběhy a ty se vyprávějí…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 dopl-
něna osobním rozjímáním autora
*  pěkným vánočním dárkem může být i KANCIONÁL nebo FARNÍ KALENDÁŘ 
2004 
V charitní prodejně Krámek:
různé papírové dózy a krabice v dárkovém provedení, bloky, desky, ta-
buretky, svíčky, vánoční ubrusy a mnoho  jiných pěkných dárků.

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2004. Setkání rodičů dětí, které v roce 2004 poprvé při-
jmou eucharistii bude v neděli  14. prosince v 15 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Účast 
rodičů nutná!                                                                                                            P. Ján Čukáš  

� VÁNOČNÍ POHLEDNICE „z dílny“ našich dětí si můžete jako každoročně pořídit 
v kostele sv. Bartoloměje. Jsou od 1. neděle adventní, spolu s pokladničkou na dobrovolný 
příspěvek, vystaveny na bočním oltáři. Příspěvek bude věnován tradičně na misie.
Pokud chcete přispět vlastní tvořivostí, (namalovat obrázky doma spolu s dětmi nebo 
vnoučaty) můžete se stavit na faře v Zábřeze, vyzvednout si prázdné pohlednice a pěkně 
vymalované nabídnout ostatním (můžete je dát na boční oltář s velkým misijním křížem).   
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 9.640; Jedlí 1.650; Svébohov 1.850; Hoštejn 640; Zvole 2.040; Lubník 510; Tatenice 
710; Postřelmůvek 530; Cotkytle 760  Kč
Dary Zábřeh: na opravu kostela sv. Barbory jste v listopadu  darovali 16.670 Kč (z toho dary 
15.000). K dnešnímu dni činí celková částka 108.335 Kč. Na opravu oken v kostele sv. Bar-
toloměje 5.000 Kč. Dary Jedlí: na Proglas 2.000 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                      P. František Eliáš

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� MIKULÁŠ NA ŠTÍTECKU. Nejen děti zvu tuto neděli do kostela ve Štítech na setkání 
s Mikulášem v 14 a v Cotkytli v 15.15hod. Doporučuji zopakovat si modlitby, kříž atd.        
                                                                                                         Mikuláš

 VÁNOČNÍ SV. ZPOVĚĎ V OKOLÍ  ŠTÍTŮ
sobota  13. 12. Klášterec     8 – 9.30     Crhov  od 16 hod.
neděle  14. 12.  Štíty ne    14 - 16       Horní Sutdénky  od 16 hod.
pátek  19. 12.  Jakubovice  od 16 Červená Voda  od 17 hod.
sobota  20. 12.  Postřelmov   13.30 – 15.30;  Zborov  od 16 hod.
pondělí  22. 12.  Písařov    od 17.15    
sobotu  13. 12. mše sv. s nedělní platnosti v Crhově v 17 hod.

� EVANGELNÍ OBRÁZKY. Připomínám dětem že poslední termín k odevzdání vybar-
vených obrázků z cyklu „B“ je 9.12.
 Připomínám roráty ve Štítech v 6.45 zvláště těm dětem, které chtějí mít pěknější vánoč-
ní výzdobu stromečku a nejen to...                                         P. Radomír Šidleja

BIBLE PRO KUBÁNCE
Vážení přátelé, milí bratři a sestry!
 Kuba je v některých pohledech srovnatelná s naší zemí. Počtem obyvatel, počtem křes-
ťanů a o málo větší rozlohou. Bohatší jsou o moře a pěkné pláže. Od padesátých let jsme 
také žili v obdobných politických podmínkách, které se na Kubě drží dodnes. Někteří Ku-
bánci v minulosti u nás i pracovali. Pro to všechno, i když žijí na druhém konci světa, si mů-
žeme navzájem v mnohém rozumět. Fidele Castro se dlouho snažil omezovat činnost křes-
ťanů ve své zemi, ale v posledních letech, po nedávné návštěvě papeže na Kubě, mohou i 
křesťanské církve projevovat svoji víru svobodněji než dříve. Například už pět let mohou 
slavit vánoční svátky, což dříve bylo zakázáno. 
 Touha po duchovním rozměru života se projevuje zvláště mezi mladou generací. Bib-
le je pro mnohé obyvatele Kuy neznámou knihou. Biblické společnosti z Panamy a Mexi-
ka mohou kubánským křesťanům pomáhat legální cestou. Ovšem jejich fi nanční možnosti 
jsou omezené. Výsledek letošních sbírek chceme zaslat právě na pomoc na Kubu. Všechno 
dobré, Boží pokoj a požehnání přejí 
 ThDr. Jiří Lukl ředitel ČBS a Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, místopředseda výboru ČBS
Pokud chcete přispět, bude v zábřežském farním kostele pokladnička s plakátkem. 
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Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 4. 12. 2003

Nevíte, jak strávit silvestr?
 Pokud stále marně přemýšlíš, kam na Sil-
vestra, nebo víš o mladých z našeho děkanátu, 
kteří by rádi, dobře, vesele a hlavně s Bohem 
prožili začátek, nového roku, jsi srdečně zvá-
n(a) do Rajnochovic na Přístav (fara) na Silves-
tr 2003. Příchod roku 2004 budeme při túrách, 
hrách, přípravě silvestrovského večera, ale i 
osobním ztišení očekávat od 29. 12 2003 do 
1.1.2004. Pokud máš zájem, přihlaš se co nej-
dřív  (nejpozději však do 14. 12) na adresu AD-
CŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12. tel.: 573 391 156; e- mail pristav@centrum.cz 

Nabídka pro lyžaře a dobrodruhy
 Letos se koná již 10 tradiční lyžařský zájezd do St. Martin in Gsies v italských Dolomitech 
v jižním Tyrolsku. Několik nezbytných informací: Pojede se od 26. prosince 2003 do 3. 1. 2004 
Cena je 3200 Kč (cestovné a jídlo) + 70 Euro (ubytování). Na vleky 22-33 Euro/den. Program- 
samozřejmě lyžování, možnost bruslení, sáňkování, běžkování, pro náročné pěší túry, … Bližší 
informace na nástěnce v zábřežském kostele nebo u P. Petra Gatnara, Wurmova 9 771 01 Olo-
mouc, tel. 587 405 401.

Poděkování
Z Archy Rajnochovice nám poslali poděkování za fi nanční pří-
spěvek na opravu chatek: Upřímné poděkování za Váš fi nanční 
příspěvek, který byl použit k rekonstrukci dvou chatek Táboro-
vého střediska Archa v Rajnochovicích. Obě chatky již výborně 
slouží k ubytování dětí a mládeže, kteří sem přijíždějí na nejrůz-
nější akce. 
S pozdraven všeho dobra Tomáš Chytka, P. Ivan Fišnar,  obr. chat-
ky Jan Stejskal
     

Za pět minut dvanáct nám poslali přátelé z DCM několik nabídek  adventních duchov-
ních obnov:
9.-13. 12 Velehrad - adventní duchovní cvičení s p. Janem Pavlíkem
    e- mail  velehrad@stojanov.cz    www.stojanov.cz tel.: 572 571 420
13. 12 Vranov u Brna - Duchovní obnova pro mládež hledající své životní povolání s P. ThLic. 
Pavlem Havlátem, OM a S.M. Zdislavou Noskovou OSF e-mail: dc-vranov@katolik.cz  www.dc-
-vranov.katolik.cz tel.:541 239 154; 10-14.12.Dolany- Komunita Blahoslavenství, duchovní cviče-
ní- úvod do „malé cesty“ sv. Terezie z Lisieux.

Stále můžete Nepotřebným přispívat na potřebné. Už jen 2 týdny bude probí-
hat sbírka desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí. Drobnými jsme naplnili už 2 sklenice 
od okurků. O tom se můžete ostatně přesvědčit sami. Pokud vám doma ještě stále přebývají de-
setníky, oznamujeme vám, že sklenice v Ledňáčku je stále nenasytná!  Zvoníci od sv. Bartoloměje

ŠŤABAJZNY se sejdou ve středu 10. prosince v 18.30 hod. na zábřežské faře. 
                                                                                                                       Mgr. Jana Nováková



� SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM bude tuto neděli  v kostele sv. Matouše v Po-
střelmově v 16 hod.
 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB v pondělí 8 prosince bude mše sv. také 
v Postřelmově v 18 hod. 
� SBÍRKA Z NEDĚLE 16. LISTOPADU: Postřelmov 3.030 Kč, Lesnice 1.090 Kč, 
Dlouhomilov 1.790 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE V POSTŘELMOVĚ BUDE 
V SOBOTU 20. PROSINCE.                                                                    P. Jiří Putala

RORÁTY
Z knížky „Adventní čas“ od Petra Piťhy

 Krásnou součástí adventu jsou roráty. Jsou to každodenní jitřní 
mše ke cti Panny Marie. Jméno mají od prvého slova svého mešní-
ho formuláře. Vstupní verš zní latinsky: „Rorate coeli desuper et nubes 
pluant justum“.Tj.: „Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte spravedlivé-
ho.“ Vstupní antifona pak pokračuje „Rozestup se země a vydej Spasite-
le.“ Jsou to slova toužebného volání proroka Izaiáše, slova krajně od-
vážná a zároveň hrozící. 
 Prvá slova o rose znějí jako přání rolníka, jako prosba za budoucí 
úrodu. Jenže další slova posunují smysl do oblasti morální a sociální. 
Vláha rosy má zúrodnit lidskou poušť a spravedlnost má padnout na svět jako déšť. Staré 
české slovo dštěte, které je od déšť, dostalo časem výhradně význam vášnivého chrlení; prvá 
představa při jeho vyslovení je dštění plamenů. Volání po mračnech dštících spravedlnost 
má sílu volání po posledním soudu. Nestačí však tento tlak nebeské spravedlnosti. Prorok 
volá po tom, aby se rozestoupila země. Z ní pak má takřka vyvřít Spasitel, který je spraved-
livým soudcem. Prorok se neděsí přivolávaných katastrofálních dějů, neboť ví, že se nedo-
tknou spravedlivých…
 Naše země mají k rorátů zvláštní vztah. V církvi byla tato mariánská mše sloužena v ad-
ventu jen o sobotách jako liturgické době odpovídající obvyklá sobotní mše o Panně Marii. 
Arcibiskup Arnošt z Pardubic byl velkým ctitelem Panny Marie a s pomocí Karla IV., který 
byl rovněž milovníkem mariánské úcty, docílil, že našim  zemím byla dána výjimka povo-
lující, aby tato jitřní mše byla sloužena i v ostatní dny v týdnu včetně nedělí. Toto původně 
výjimečné postavení české adventní liturgie se postupně oslabilo, protože každodenní ro-
rátní mše pronikly i do sousedních zemí.
 V době hlavního vzniku rorátů byla čeština na jedno ze svých vrcholů. Texty jsou poe-
tické, líbezné. Jsou však také myšlenkově bohaté. Vezměte malou ukázku:

„Hle, Adam, z sídel blažených opuštěn šel, výčitek břímě v srdcí svém bez konce měl,
bolest a žel nesl si z ráje v bídy zem.

* * *
Ježíš Kristus, z rodu Davidova král přijde zas, by k soudu všechny lidi zval.

Šťasten bude, kdo vždy v pravdě jeho stál.“

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


