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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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Bděte! 
Buďte připraveni.
Pro každého z nás existuje 
rozhodující chvíle 
setkání s Pánem. 
Má nás nalézt bdělé. 
To neznamená žít 
v ustavičném napětí, 
ale pevně a trpělivě 
plnit Boží vůli. 

 „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 122 Do domu Hospodinova půjdeme s radostí
1: z 2,1-5   2: Řím 13,11-14     Ev. Mt 24,37-44 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 28. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ´
úterý 30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
pátek 3. prosince  Památka sv. Františka Xaverského, kněze
neděle 5. prosince  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

VÁNOČNÍ HVĚZDA
 „Vánoční hvězdu, šanci pro těžce nemocné děti, si můžete v Zá-
březe, v kostele sv. Bartoloměje zakoupit tuto neděli 28. listopa-
du 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 po-
cit. Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím. 
  Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Fakultní ne-
mocnice, Dětská klinika, Puškinova 6, Olomouc.www.sancecz.org   

 POSVĚCENÍ KŘÍDY tříkrálovým koledníkům 
bude tuto první neděli adventní  na mši svaté v 8.30 
hod. v chrámu sv. Bartoloměje. 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005 
- láska, radost, úsměv
 Je krásné obdarovat blízké, ko-
lemjdoucí, své přátelé. Nemám 
však nyní na mysli jen věcné dary 
ani žádné cennosti, myslím na  to, 
čeho máme dostatek, čím dáváme najevo svoji lásku, 
kterou nosíme v srdci. Čím nás Bůh obdaroval a zajis-
té si přeje abychom toho užívali. Ta kouzelná maličkost, 
co mám na mysli, se jmenuje úsměv. Tak málo stačí, aby 

přeskočila jiskra a rozžehla i ostatní  srdce. Tříkrálová sbírka patří k  jednomu z pro-
středků, jak se podělit právě o uvedený dar, donést do všech domácností světlo s ra-
dostnou zvěstí. Přinést požehnání a dát příležitost všem lidem otevřít svá srdce a ob-
darovat nejpotřebnější, v jejichž jménu přicházejí koledníci prosit o dar.
Měla by být pro nás všechny veliká čest, že Ježíš chce skrze nás poskytovat útěchu 
všem, kteří pláčí, sytit všechny hladovějící, pomáhat všem nemocným. Chtějme pro-
to podobně jako on a svatí milovat svého bližního.   Asistent TS 2005 Krejčí Miroslav

 RORÁTY V ZÁBŘEZE.  Od pondělí  29. listopadu, 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.

autor: Lucie Hrbáčková



 KONCERTY ADVENTNÍ DOBY ZAHÁJÍ  SCHOLA GREGORI-
ANA PRAGENSIS v kostele svatého Bartoloměje v pondělí 29. listo-
padu v 19 hod. 
„MAIESTAS DEI“je název středověké polyfonie z díla Petra Wilhel-
mi de Grudensz. Účinkuje: Schola Gregoriana Pragensis: (umělecký 
vedoucí — David Eben) Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Michal Me-
dek, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Marek Šulc, Matouš Vlčinský.

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

 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Sobota 4. prosince v 17 hod. 
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče do kostela sv. Bartolo-
měje na „Mikulášskou besídku“. Připravili jsme asi hodinové 
pásmo s písničkami a scénkami. Možná přijde i Mikuláš, mož-
ná bude i nadělovat. Prosíme ty, kteří by chtěli přispět dětem 
do balíčku jablíčky, oříšky, perníčky a pod. aby své dárky při-
nesli do pátku 3.12. na faru.             jáhen Vratislav 

 ADVENTNÍ CESTA DO BETLÉMA
 „Až budeš milovat, najdeš svou cestu.“ (Carlo Careto)
Od 1. neděle adventní se může každý připravovat na příchod 
Pána Ježíše o Vánocích. K plnému prožití svátků vánočních 
napomáhá dobré rodinné a farní společenství. 
V letošním roce je pro „poutníky“ každého věku připravena  
ADVENTNÍ CESTA DO BETLÉMA, kterou mohou společně 
projít celé rodiny i jednotlivci. Bližší informace včetně pravidel 
jsou pro Vás připraveny ve farním kostele sv. Bartoloměje. 
                                                                                       Radostnou cestu přejí katecheté   

 POSVĚCENÍ KAPLIČKY VE VÁCLAVOVĚ se 
uskutečnilo v pátek 12. listopadu v předvečer svát-
ku její patronky sv. Anežky, za hojné účasti farníků 
ze Zábřeha, Svébohova i okolí.  Kapličku posvětil 
a mši svatou celebroval olomoucký biskup Mons. 
Josef Hrdlička. 
 Pokud máte zájem o videozáznam z tohoto slav-
nostního večera, nahlaste se na faře u paní Lexma-
nové, tel. 583 414 531 nebo u mne tel. 606 718 961.  

Josef König Václavov



SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.050,-; Postřelmůvek450-,; Zvole3.440,-; Svébohov 1.550,-;  Jedlí 2.000,-; 
Tatenice 900; Hoštejn 8.988,- +  (500,- dar bibli); Kosov  400,- (dar 3.000 Kč); Lub-
ník 1.750 Kč. 
Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 500 Kč. 1.000,- na Haiti a 6.000,- na vitrážní 
okna. Dary Zvole: na opravy 2.000 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                       P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC PROSINEC
Úmysl všeobecný - aby byly děti přijímány jako cenný dar 
a mohly vyrůstat v prostředí úcty, pochopení a lásky.
Úmysl misijní - aby se stala skutečnost, že Ježíš se stal jed-
ním z nás, modelem ryzího „vtělení“ evangelia do života 
lidstva.
Úmysl národní - aby adventní a vánoční doba byla zjeve-
ním Boží lásky všem těm, kteří ji dosud nepoznali.

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – pokud nemáte 
program na odpoledne o první neděli adventní, to je 
28. listopadu, přijďte od 15 hodin do Katolického domu 
na povídání s P. Františkem Líznou o jeho zážitcích z pěší 
pouti do Santiago de Compostella.

 TRADIČNÍ SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM se uskuteční v neděli 5. prosince 
v 16.30 hodin na Masarykově náměstí v Zábřehu.

 Pokud chcete darovat ořechy, perníčky, jablíčka apod. do mikulášských balíč-
ků, kontaktujte mne prosím na telefonu 583 412 108 a domluvíme si způsob pře-
vzetí Vašeho daru.                              Za Spolek Metoděj Zábřeh – Josef Klimek

 VÁNOČNÍ DÍLNA V KATOLICKÉM DOMĚ. Jako každý rok zveme děti i ro-
diče na vánoční dílnu. Přijďte se  v pátek 3. listopadu od 16 hod. nadýchnout „vá-
noční atmosféry“. Můžete si sami zkusit vyrobit přáníčka, vánoční dekorace nebo 
i drobný dárek pro své nejbližší. Materiál a pracovní pomůcky jsou zajištěny, pří-
spěvek na akci 20 Kč.                            Alena Enterová 

Inzerát. Maminka se třemi dětmi hledá podnájem. Starším lidem nabízí 
možnost výpomoci v domácnosti. Tel. 732 210 348.

 Pozor! Zkouška na Rybovu mši bude mimořádně ve středu 1. prosince 
v 17 hod.                                                  Dagmar Braunerová

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.



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 21. LISTOPADU: Postřelmov 2.680 Kč + 1.000 Kč dar, 
Lesnice 1.370 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomilov Kč 2.350 Kč (včetně Hrabišína) Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy v Postřel-
mově a v Lesnici. 

 „VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si budete 
moci zakoupit po bohoslužbách I. neděle adventní v Sudkově (so-
bota), Postřelmově, Lesnici a Chromči (neděle). 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Roráty v Postřelmově budou bývat v úte-
rý a čtvrtek ráno v 6.30 hod. Všichni věřící, ale zejména děti, jsou zváni na mše 
svaté, které budou začínat průvodem se svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši jsou 
děti zvány na snídani na faru. Páteční mše sv. v Postřelmově zůstává v 17.30 hod. 
V sobotu 4. prosince bude ve 14.30 mše sv. ve Strupšíně. 

 VŠICHNI ČLENOVÉ PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD jsou zvá-
ni na setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Setkání bude v úterý 30. 
listopadu v Zábřeze, začne v 17 hodin v chrámě sv. Bartoloměje mší sv. Poté bude 
pracovní schůze pokračovat v sálu Katolického domu. Tužku a zápisník s sebou. 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAŘE bude v Postřelmově v sobotu 11. pro-
since odpoledne. Součástí dne bude malá výstava, prosíme o zapůjčení fotografií,
které dokumentují historii farnosti Postřelmov. 

 POUTNÍ ZÁJEZD DO SVATÉ ZEMĚ s CK AWER Tour se uskuteční ve dnech 
3. – 10. března 2005. Cena zájezdu 13.000 Kč. Přihlásit se můžete u mne. Je zapo-
třebí doručit: Jméno, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, doba platnosti pasu + zálo-
hu 5.000 Kč. 

 NA ADVENTNÍ DOBU JSME PŘIPRAVILI PRO: 
 * Lesnickou farnost obraz adventního věnce, který nám 
může pomoci lépe prožít dobu, která nás dělí od dne Ježíšova 
narození. Na každou neděli jsou připravené úkoly, za jejichž 
splnění si můžete na obraz věnce připíchnout jednu slaměn-
ku (děti), nebo dílek plamínku (dospělí). 
 * V Chromči je letos připravena hora s Betlémem. Při kaž-
dé mši svaté můžete k Betlému připíchnout jednu papírovou 
ovečku, pokud splníte úkol, který je v ní vepsán. Věřím, že se 
nám společně podaří celé velké stádo oveček přivést až k Betlému.    P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

SBÍRKY NA OPRAVY : Klášterec 1.360,-; Štíty 2.260,-; Cotkytle 600,-; Horní Stu-
dénky 820 Kč.



PROSINEC V KATOLICKÉ DOMĚ V ZÁBŘEHU
  1. 12. středa MRC Cvičení pro ženy a dívky 19.00 hod. 
  2. 12. čtvrtek MRC    Dětský klub Barvínek   9.30 hod. 
  3. 12. pátek  MRC    Vánoční dílna 16.00 hod. 
  5. 12. neděle Metoděj     Setkání s Mikulášem 16.30 hod. 
  Tradiční Mikulášská nadílka na Masarykově náměstí
  6. 12. pondělí Orel Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 hod.
  7. 12. úterý MRC Klub maminek   9.00 hod.
  Vyrábíme svícínky z vlnitého papíru  
  9. 12. čtvrtek MRC Dětský klub Barvínek 9.30 hod.
13. 12. pondělí Orel Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 hod.
14. 12. úter MRC Klub Maminek 15.00 hod.
  Vánoční nadělování
15. 12. středa MRC Cvičení pro ženy a dívky 19.00 hod. 
16. 12. čtvrtek Metoděj Vánoční koncert skupiny MADALEN 18.00 hod.
  Tradiční koncert populární zábřežské folkové skupiny
19. 12. neděle Metoděj Vánoční výstava 13.00 hod.
  Prodejní výstava vánočních ozdob,vazeb, předmětů a ručních výrobků
19. 12. neděle Metoděj Stříbrné vánoce se Stříbrňankou 14.30 hod.
  Pásmo vánočních melodií v podání populární slovácké dechovky
31. 12. pátek Metodě Silvestrovská veselice 20.00 hod. 
   Hraje skupina F-band. Vstupné s místenkou 90 Kč.
  Předprodej – EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340.

 FARNOSTI DĚKANÁTU ZÁBŘEH VE SPOLUPRÁCI Z CK AWERTOUR  SE 
CHYSTAJÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ VE DNECH 3.-10. BŘEZNA 2005. Cena 
včetně dopravy autobusem ze Zábřeha na letiště do Bratislavy a zpět do Zábřeha činí 
13.000 Kč. Oproti loňskému roku se vyjíždí v časných ranních hodinách, s odletem 
letadla z Bratislavy v dopoledních hodinách a ubytování se prodlužuje o 2 noci (tedy 
7 nocí). S noclehem v Naza-
retu a Betlémě či Jeruzalé-
mě.
Pouť doprovází P. Jiří Puta-
la z Postřelmova a P. Franti-
šek Eliáš ze Zábřeha.
Hlásit se můžete na faře 
v Zábřeze. Kvůli výhodné-
mu kurzu dolaru je vhodné 
složit brzy alespoň zálohu, 
abychom udrželi cenu pout-
ního zájezdu.
Hlaste se brzy, jelikož zá-
jem je i odjinud, aby již ne-
bylo obsazeno.
P. František Eliáš   Chrám „Utrpení Páně“ v Getsemanské zahradě.


