
21. 11. 2004    Ročník XI.    
číslo 47

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Do temnoty tohoto času 

září Kristův den. 

Jeho příchod i jeho přítomnost 

je tajemným smyslem 

celých dějin i našeho života. 

Náš Pán přišel a ještě stále je tím, 

který přichází. Setkáváme se 

s ním ve slově, které slyšíme, 

ve svátosti, kterou přijímáme, 

v bratrovi, kterému sloužíme. 

„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,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                              Amen

ŽALM 122  Do domu Hospodinova s radostí půjdeme 
1: 2 Sam 5,1-3  2: KOL 1,12-20    Ev. Lk 23,35-43
 

Ordinárium: latinské č. 509   příští neděli Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 21. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Neděle 28. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

OSLAVA 750 LET MĚSTA A 250 LET KOSTELA 
Srdečně Vás zveme tuto neděli  21. listopadu do 
KINA RETRO, kde  bude ve 13.30 hodin promí-
tán snímek „Rok oslav 750 let Zábřehu“ (vstupné 
15 Kč), a především pak na 15.30 hodin, kdy mů-
žete zhlédnout  „Dokumentární záznam slavnost-
ní mše svaté na Masarykově náměstí 29. 8. 2004“ 
(vstupné 15 Kč).                   Mgr. Milan Kratochvíl

SENIOŘI se sejdou ve Svébohově (v klubovně) v pondělí 22. listopadu v 16 hodin 
s P. Františkem Líznou.                                                                     Marie Šanovcová  

VÁS ZVE NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ a malé po-
hoštění, při kterém můžete zhlédnout dvě scén-
ky – „Jak se stát spisovatelem“  - účinkují: B. Ham-
plová, G. Tillová, M. Jašková a Z. Krieglerová 
a „Jak se dělá divadlo“ z pera Josefa Čapka. Účin-
kují: J. Stejskal, J. Michalčík, H. Lexmanová, S. Ba-
dal, A. Pátek, J. Černá, M. Lexmanová, B. Hamplová,  

M. Michalčíková.  Toto posezení se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu od 18 hodin 
v Katolickém domě. 

ARCIBISKUP POZVAL PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY. Všichni členo-
vé pastoračních a ekonomických rad se sejdou na pracovní schůzi s otcem arci-
biskupem Janem Graubnerem v Zábřeze v úterý 30. listopadu. V 17 hodin začne 
v děkanském chrámu sv. Bartoloměje mše svatá, která bude tomuto setkání před-
cházet. Poté se shromáždí pastorační a ekonomické rady spolu se svými duchov-
ními správci v sálu  Katolického domu, kde bude pracovní schůze pokračovat. 
Tužku a zápisník s sebou.                                                       P. František Eliáš, děkan  

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás v sobotu 4. prosince zve do 
Koclířova na duchovní obnovu o slavení PRVNÍ MARIÁNSKÉ 
SOBOTY. Pojede velký autobus, proto se nahlaste nejpozději 
do 25. listopadu 2004.                     Ludmila Korgrová

BRIGÁDA V LESE. V sobotu 27. listopadu po 8 hodině ranní se se-
jdeme ve farním lese na Račici s těmi, kteří budou chtít protáh-
nout kosti a zároveň udělat něco užitečného pro farní les. Budeme 
pálit klest po těžbě minulého roku. Špekáčky budou nachystány.                                                                    

 P. František Eliáš



PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova 
„adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní 
doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12. Každoročním prožíváním adventu 
a slavením adventní liturgie (souhrn církevních obřadů) církev aktualizuje očekávání staro-
zákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do 
atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin, oživují záro-
veň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu

VÁNOČNÍ HVĚZDA
 „Vánoční hvězdu, šanci pro těžce nemocné děti, si můžete 
v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje zakoupit  o první advent-
ní neděli 28. listopadu před a po  všech 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. Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za 
zdravím. 

Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Fakultní 
nemocnice, Dětská klinika, Puškinova 6, Olomouc.www.sancecz.org   

POSVĚCENÍ KŘÍDY. Vážení přátelé, rok s rokem se pomalu 
schází, a to zjišťuji nejen při pohledu na kalendář, ale i na vrst-
vách oblečení, kterých je potřeba čím dál více. Pro Charitu je to 
zároveň i čas zajištění klidného průběhu tradice, která se váže 
k Tříkrálové sbírce. Svoji roli zde hrají křídy, kterými budou ko-

ledníci nadepisovat na dveře K+M+B. Ty budou  posvěceny první neděli advent-
ní (28. listopadu) na mši v 8.30 hod v chrámu sv. Bartoloměje. Tímto slovem Vás 
chci všechny pozvat k účasti. A pro nejmenší z Vás jsme navíc přichystali malou 
hádanku.                  TS 2005   Krejčí Miroslav 

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli začíná adventní doba a s ní RORÁTY. Každý 
den ráno v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.) jsou zváni všichni, ale zejména děti, na 

mši svatou, která začíná průvodem se svíčkami a rorátními 
zpěvy. Po mši jsou děti zvány na snídani na faru.               

             P. František Eliáš
P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána.
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní pís-
ně - „roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně proroc-
kých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní pís-
ně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super...“ - „Rosu 
nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele...). Připomínají očekávání 
spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujiš-
tění o Boží věrnosti v příslibu spásy.



 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 12.730,-; Postřelmůvek 500,-; Zvole 2.770,-; Svébohov 1.650,-; Jedlí 2.010,-; Tatenice 
910,-; Hoštejn 690,- (4.000 dar); Kosov 600,-; Lubník 600 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
 VŠECHNY PŘÍZNIVCE DECHOVKY zveme na neděli 21. listopadu od 14 hodin do 
Katolického domu na Posezení s Veselou kapelou. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajiš-
těno.
 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – takto jsme nazvali povídání s P. Františkem Líznou. 
O své zážitky z pěší pouti do Santiago de Compostella se s námi podělí o první neděli ad-
ventní, to je 28. listopadu, od 14.30 hodin.

            Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH
23. 11. Klub maminek 9.00
 Vyrábíme adventní věnce, materiál si vezměte s sebou. Kdo nemá žádné zkušenos-

ti, tomu  nejen radou pomůže  naše odbornice.
24. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00  
25. 11. Dětský klub Barvínek 9.30
30. 11.  Klub maminek, připravujeme vánoční dílnu  9.00 
NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
23. 12.  Vánoční dílna 16.00

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 INTENCE. Úmysly na mše sv. pro příští rok budou na Štítecku zapisovány od 9.1.2005.

 SARKANDER. Členové o.s. Sarkander, které podporuje křesťanskou práci s mládeží, 
mohou od této neděle odevzdat příspěvky v sakristii svého kostela spolu se jménem, adre-
sou a rodným číslem. To bude zapsáno jako obvykle do připravené tabulky. Členové z ji-
ných farností tak mohou učinit osobně předáním požadovaného na faru v Zábřeze v obál-
ce. Tu si posléze vyzvednu.

 SETKÁNÍ RAD S ARCIBISKUPEM 30.11. V 17.00 V ZÁBŘEZE V KOSTELE
Na žádost otce děkana  předám seznamy členů aktuálně existujících obou rad 
z každé farnosti (Klášterec - nová, Štíty - stará past. rada), kteří by se vzhle-
dem ke svému členství měli tohoto setkání účastnit. Prosím, aby si jed-
notliví členové spolu domluvili způsob dopravy. Vzniklé náklady budou 
pak uhrazeny z prostředků farnosti.

 LAHVE. Děkuji všem, kteří na mne nezapomněli a přispěli mi lah-
vemi či prací na zpracování letošní nadúrody jablek na mošt.  

 KALENDÁŘE. Kromě vánočních přání je možné v kostelích Štítec-
ka nebo přímo u mne od této neděle zakoupit kalendáře stolní i čtecí. 
Cena vždy 50,- Misijní kalendář - cena je příspěvek na misie - nad 99,- 
platí se samostatně přímo u mne.                                P. Radomír Šidleja

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
V pondělí v 17 hodin vysvětil v Opavě, 
v klášterním kostele bratří řádu mino-
ritů,biskup ostravsko-opavské diecéze 
Mons. František Václav Lobkowitz na 
jáhna Karla Koblížka OFM Conv., kte-
rý pochází ze zábřežské farnosti. 
Blahopřejeme a vyprošujeme mu hoj-
nost Božího požehnání a pevné síly na 
další duchovní cestě.

Za zábřežskou farnost P. František Eliáš

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS OPĚT V ZÁBŘEZE.
Kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze, pondělí 29. listopadu 2004 v 19 hod. 

MAIESTAS DEI
Středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudensz

Schola Gregoriana Pragensis: 
(umělecký vedoucí — David Eben) Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Michal Me-

dek, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Marek Šulc, Matouš Vlčinský.

VÁNOČNÍ RYBOVA MŠE JE OHROŽENA. Na první zkoušce Rybovy mši se se-
šlo  málo zpěváků, pokud jste se v minulých letech  účastnili nácviku, a je vám 
milá tradice štědrovečerní „rybovky“, přijďte. Další zkouška bude v úterý 23. lis-
topadu 2004 v 17 hodin v sále ZUŠ Zábřeh, Farní ulice pod vedením dirigenta 
Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ.  Vítáni budou i začátečníci.    Dagmar Braunerová



POZVÁNÍ SESTER PREMONSTRÁTEK
V letošním roce uplynulo 1650 let od na-
rození velkého učitele církve a jednoho 
z církevních otců sv. Augustina. K jeho 
odkazu se hlásí mnoho řádů. Mezi nimi 
je i řád sester premonstrátek. Od 22. do 
26. listopadu budou jeho ostatky vysta-
veny k uctění v kapli kláštera sester pre-
monstrátek na Sv. Kopečku u Olomou-
ce. Více informací můžete získat na ná-
stěnce v zábřežském kostele nebo na webové stránce www.augustiniani.cz

INFORMACE Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
 Ve dnech 26. –28. listopadu proběhne v Přístavu v Rajnochovicích adventní du-
chovní obnova pod vedením P. Františka Petríka. Případní zájemci ať se co nejdří-
ve (!!) hlásí na ADCŽM Přístav, Rajnochovice 12, 768 71 Rajnochovice.
 Od soboty 2. října probíhají pravidelně Sobotní odpoledne s Komunitou Blahosla-
venství v Dolanech u Olomouce. Nejbližší setkání proběhne 15. ledna a je zaměřeno 
na Boha jako pramen jednoty. Další setkání budou následovat přibližně v měsíčních 
intervalech. O podrobnější informace a program setkání o ně můžete zamailovat na 
dolanykom@merinet.cz webová  adresa je www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz
 Stejná komunita pořádá každý měsíc víkendová duchovní cvičení na různá té-
mata. První z nich je v termínu 26. - 28. listopadu.  
 Pro dívky nabízejí duchovní obnovy i sestry boromejky. Mimo to nabízejí i ně-
kolikadenní pobyt ve svém klášteře. Více informací na www.boromejky.cz
Plakátky s podrobnějšími informacemi o všech akcích jsou vyvěšeny na nástěnce 
v zábřežském kostele.       Petr Krňávek

ADCŽM PŘÍSTAV A ARCHA RAJNOCHOVICE HLEDAJÍ
kluky a holky pro práci pastoračních asistentů. Pokud 
by měl někdo o tuto službu zájem, ať se hlásí na Centru 
pro mládež, Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc, tel: 
587 405 244

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NEJEN PRO MLADÉ KŘESŤANSKÉ DEMOKRATY,
ale pro všechny mladé křesťany, kteří cítí svoji povinnost angažovanosti ve veřej-
ném životě, se uskuteční od čtvrtka 9. 12. do neděle 12. 12. na Velehradě. Téma: 
Obecné blaho jako cíl politiky z hlediska filozofického, politického a teologického
povede P. Romuald Štěpán Rob OP, duchovní rádce MKD. Ubytování bude na pout-
ním domě Stojanov, cena pro studenty 700 Kč. Je třeba se přihlásit do pátku 26. lis-
topadu. Pořádá MO MKD Olomouc. Bližší informace: frantisek.john@post.cz.

Mgr. František John, předseda MO Mladých křesťanských demokratů Zábřeh

Příloha
k číslu 47/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 17. 11. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz   


