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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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Bůh stvořil všechny národy 
a ustavičně si tvoří lid, 
který nazývá svým lidem. 
Tvoří ho tak, že ho oslovuje 
a říká mu: „Ty jsi můj“. 
Přijímá lidi, které chce 
mít jako svůj lid. 
Posvěcuje je ve svých slovech, 
svým Duchem 
a krví svého Beránka.  

 „ze stolu Božího slova“

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 72  V jeho dnech rozkvete spravedlnost 
 a hojnost pokoje navěky 
1: Iz 11,1-10                             2: Řím 15,4-9                                     Ev. Mt 3,1-12
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Neděle 5. prosince 
 DRUHÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ
Středa 8. prosince
 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
 POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
 Mše svatá ve Zvoli 8.12. v 16.00 hod.   

 TRADIČNÍ SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM se uskuteč-
ní tuto neděli 5. prosince v 16.30 hodin na Masaryko-
vě náměstí v Zábřehu.             

 Za Spolek Metoděj Zábřeh – Josef Klimek

 MIKULÁŠ PŘIJDE NA SKALIČKU do kaple v ne-
děli 5. prosince 2004 ve 14.30 hod. Těší se na všechny 
malé i velké.                                       Alena Šenkyříková

 ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI je v úterý 7.12. v 17 
hod. v kostele sv. Bartoloměje.      Dagmar Braunerová

 KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE O 
PRVNÍM SVÁTKU VÁNOČNÍM. Sborům ze Zábřeha 
a okolních farností, které nacvičují štědrovečerní RYBOVU MŠI, nabízím možnost 
společného koncertu pod vedením Mgr. Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ Zábřeh. Po-
kud si chcete společně zazpívat, sobě i jiným pro radost, ozvěte se buď na zábřež-
skou faru nebo přímo Mgr. Pavlu Doubravovi.  P. František Eliáš

 VARHANNÍ KONCERT. V neděli 12. prosince v 15 hod.  
jste srdečně zváni na varhanní koncert žáků varhanního oddě-
lení ZUŠ Zábřeh. Skladbami barokních autorů chtějí přispět 
ke sváteční, předvánoční atmosféře. Zazní skladby autorů: J. S. 
Bach, J. Pachelbel, D. Zipoli, J.H. Budstedt, B.M. Černohorský. 
Účinkují: J. Focherová, K. Hlavsová, M. Sitta, D. Haltmar, 

M. Kolčava, J. Grulich a V. Schlemmer.              Srdečně zve M. Vinterová, učitelka 

SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ BUDE V NE-
DĚLI 12. PROSINCE V 15 HODIN V KATOLICKÉM DOMĚ.   P. Ján Čukáš

SENIOŘI SE SEJDOU VE SVÉBOHOVĚ  V PONDĚLÍ 13. PROSINCE V 16 HOD.
                                                                                                            Marie Šanovcová
 

 VÝSTAVA ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA Z KROMĚŘÍŽE. Chcete-li se 
více dovědět o životě studentů, cílech a prioritách profesorů a týmu spolupracov-
níků gymnázia, nezapomeňte si prohlédnout výstavu, která je od minulého týdne 
v kostele sv. Bartoloměje.                     red.

 KALENDÁŘE NA ROK 2005. K mnohým dotazům ze stran farníků, sděluje-
me, že na rok 2005 nebude vydán FARNÍ KALENDÁŘ. Jiné kalendáře si můžete 
zakoupit v Ledňáčku, misijní kalendáře  na faře v Zábřeze.

Oltářní obraz z kostela Neposk-
vrněného početí Panny Marie 

ve Zvoli



 ADVENTNÍ KONCERTY. Už druhou neděli  můžete být  díky TV účastni cha-
ritativních koncertů, které jsou  tradičně v adventním čase vysílány. Chcete-li fi-
nančně přispět, můžete  poslat svůj dar v celkové částce za farnost. Peníze můžete 
předat paní Miladě Melicharové.      red.  

 SAMOSTATNÝ KŘESŤANSKÝ TELEVIZNÍ KANÁL? Souhlasím s tím, aby v 
naší zemi vznikl samostatný program digitální zemské televize s vysíláním pro ce-
lou rodinu? Přeji si takový program, kde se pořady zabývají etickými a duchovní-
mi principy života, seznamují s křesťanským hodnotovým systémem, učí rozlišo-
vat dobro a zlo a toto rozlišování pomáhají aplikovat do života, a kde jsou pořady, 
které přinášejí i odpočinek, vzdělání a dobrý humor?
V případě, že máte zájem se do věci jakkoli vložit, vyjádřete se prosím podpisem  
na formuláře, které najdete vzadu na klekátku v kostele sv. Bartoloměje. 

               Studio TELEPACE  Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava 1, tel. 596 116 408 

 VÁNOČNÍ HVĚZDA
„Vánoční hvězdu, šanci pro těžce nemocné děti, si o prv-
ní neděli adventní odneslo ze zábřežského kostela sv. 
Bartoloměje 170 „sponzorů“ a  když dodáme, že se nám 
v kasičce sešlo 17.655 Kč, je jasné, že v některých přípa-
dech byly vaše dary větší, než jsme očekávali. Všem dár-
cům děkujeme za štědrost a přejeme jim, aby je „Vánoč-
ní hvězda“, jako symbol pohody a porozumění,  prová-
zela celým adventem i vánočními svátky. 

Annemarie Tempírová

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ DIVADÉLKA NA OKRAJI
Ve čtvrtek 25. listopadu měli možnost přijít všichni mi-
lovníci divadla do Katolického domu, kde proběhlo čtvr-
té Přátelské posezení Divadélka na okraji.  Herci toho-
to souboru v čele s režisérem Josefem Michalčíkem při-
pravili dvě scénky. První z nich se jmenovala Kurz pro 
začínající spisovatele a mladé herečky v ní parodovaly 

proces, jak se z člověka stává spisovatel. V této scénce se jim povedlo vtipně, ale 
zato chytře zlehčit spisovatelskou profesi. Druhá scénka taktéž vykreslovala život 
umělce. Námět pro druhou scénku poskytli Karel Čapek a Aleš Záboj. Popisovala 
proces, kterým prochází divadelní hra od jejího napsání až po premiéru na jevišti. 
Celý večer byl prokládán zpěvem v podání žaček ZUŠ Zábřeh, které na klavír do-
provázela kantorka Eva Grúzová. Kdo si našel do Katolického domu cestu, určitě 
nelitoval.                   za redakci LUMY Petr Krňávek

 PROSÍM O ZAPŮJČENÍ knihy „Velký císaři  římští “ autora Raffalta Reinhar-
da, která vyšla v nakladatelství Svoboda v roce 2001. V pořádku vrátím, potřebuji 
k referátu. Ludmila Ryšavá tel. 583 416 274 
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 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.300,-; Postřelmůvek 450,-; Zvole 2.780,-; Svébohov 2.750,-;  Jedlí  
Tatenice 1.080,-  (+ dar 1.000,-); Hoštejn 480,-; Kosov 400,-; Lubník 630 Kč.
Dary Zábřeh: 10.000,- na potřeby farnosti;  na opravu kostela sv. Barbory 2.400,- (celková 
částka za dobu trvání sbírky je 157.845 Kč). 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.        P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 VE STŘEDU O SLAVNOSTI P. MARIE POČATÉ BEZ POSKVR-
NY PRVOTNÍHO HŘÍCHU bude mše sv. ve Štítech pouze rorátní 
v 6.45, v Klášterci pak v 17.30. Již v předvečer bude mše sv. v Hor Stu-
dénkách v 16 hod.

 SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM bude v Cotkytli tuto neděli v 15.30 
hod. v kostele.

 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT se letos uskuteční v kostele ve Štítech 
ve středu 22. 12. v 16 hod. Více v dalších informacích.

 KALENDÁŘE A VÁNOČNÍ PŘÁNÍ jsou tuto neděli naposledy vystaveny v koste-
lích. Jednotlivé zbylé vozím stále s sebou v autě.

 ADVENTNÍ PŘÍPRAVA VE ŠTÍTECH. Pokud jste minulou neděli nezaregistro-
vali, proč jsou na posledních lavicích krabičky se stopami, a to v pěti věkových skupi-
nách; je to proto, abyste si po věkovém sebezařazení vylovili jednu stopu. Doma ji ote-
vřete a pokud se alespoň pokusíte ji splnit, můžete ji pak příští neděli pověsit na jeden 
z modrých panelů u bočního východu (tam, kde bývá betlém). Snad se tak každému 
(stručně řečeno) podaří přispět až 3x k adventní přípravě naší farnosti.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 28. LISTOPADU: Postřelmov 2.620 Kč, 
Lesnice 1.420 Kč, Dlouhomilov: 300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh za-
plať. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Ve středu o slavnosti P. Ma-
rie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše sv. v Lesnici už 
v 16 hod., v Postřelmově pak v 18 hodin. 

 ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE bude v sobotu 18. prosince dopoledne od 9 ho-
din, prosím přijďte pomoct. 

 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 zapotřebí do-
ručit: Jméno, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, doba platnosti pasu + zálohu 5.000 Kč. 

 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA BUDE V POSTŘELMOVĚ tuto neděli v 15.30 hodin 
v kostele sv. Matouše.                                                                                       P. Jiří Putala 



PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí bratři a sestry,
 vítám Vás do doby adventní! Začínáme přípravu na Vánoce, na 
setkání s Bohem, který svým příchodem na svět v osobě Ježíše Krista 
dává lidem mimořádně zakusit, že je Emanuel – Bůh s námi.
 V polovině října vyhlásil Svatý otec Rok Eucharistie, abychom 
prohloubili svůj vztah k ní a dovedli z ní lépe žít. Středem naší pozornosti bude mše 
svatá – eucharistická oběť, i její plod – eucharistický Kristus, který k nám přichází ve 
svatém přijímání a který přebývá ve svatostáncích našich chrámů, kde stále čeká na 
naše návštěvy a je připraven slyšet naše modlitby jako Emanuel – Bůh s námi a pro 
nás. Ve všech farnostech jsme už obnovili adorační dny a mnohé farnosti zavedly krat-
ší adoraci každý týden. Jakým požehnáním by byly takové pravidelné školy modlitby 
u svatostánku pro všechny farnosti!
 V naší diecézi se příští rok soustřeďujeme na téma farnost jako trvale zřízené spo-
lečenství věřících, které je svěřeno knězi, zastupujícímu ve farnosti biskupa. V tyto 
dny se setkávám se členy pastoračních a ekonomických rad všech farností a hovoříme 
o farnosti jako o živém společenství, v němž se uskutečňuje církev. Středem i zdrojem 
farního života je právě Eucharistie. Život farnosti však musí být víc než jen účast na 
mši svaté.
 Církev se skládá z lidí, ale její duší je Duch Svatý. Je to Tajemné Tělo Kristovo. Cír-
kev jedna, svatá, všeobecná, apoštolská, to všechno má platit i o našich konkrétních 
farnostech, v nichž se církev uskutečňuje. Bohužel, všichni věřící nejsou horliví, ně-
kteří chodí do kostela jen svátečně, jiní mají krizi víry, nebo Boha teprve hledají. Ale 
ti všichni do farnosti patří. I na ně musíme myslet jak v modlitbě, tak ve své činnosti.
Naše farnosti jsou velmi rozdílné, ale v žádné nesmějí chybět podstatné prvky církve: 
bohoslužba, hlásání a služba potřebným. Ani ta nejmenší farnost, která nemá svého 
kněze, nemůže žít bez nedělního slavení a musí v ní pokračovat život modlitby. Far-
ní společenství se musí umět postarat o svůj kostel a udržet ho funkční. Pokud není 
možná mše svatá každou neděli, koná se z pověření biskupa bohoslužba slova vede-
ná jáhnem či pobožnost vedená laiky. Farnost musí vytvářet společenství, kde se zají-
máme o sousedy a umíme si pomáhat. Musíme předávat víru další generaci a vydávat 
svědectví víry svému okolí. To je minimum. 
 Cíl pro velkou farnost bude jistě vyšší, vždyť budou-li ve velkém společenství všich-
ni stejně aktivní jako v tom malém, pak budou mít i velké možnosti. Mnozí se po celá 
léta snažíte a já Vám chci upřímně poděkovat. Při návštěvách farností vidím plody Va-
šich snah a mám z toho radost. Rád bych však připomněl ostatním, že  čekám i na je-
jich podíl a budu jim také vděčný. Po roce pozornosti věnované našim farnostem se 
opět setkám s pastoračními a ekonomickými radami farností. Těším se na to, že už 
nebudu tolik mluvit jako letos, ale budu především naslouchat bohatým zkušenostem 
a svědectvím života ve farnostech.
 Mnozí máte skvělé zkušenosti, nebo můžete zkusit to, co se osvědčilo v sousední 
farnosti, nebo je pozvat k Vám. Také pastorační střediska arcibiskupství Vám nabíd-
nou mnoho materiálů a myšlenek k inspiraci, pomáhat Vám bude i arcidiecézní časo-
pis Oldin. 



 Milí přátelé, rád bych se vrátil k předešlé první advent-
ní neděli, abychom si řekli něco bližšího k darům, které byly 
posvěceny ke konci mše svaté otcem Čukášem, samozřejmě 
za přítomnosti opravdových tří králů, kteří tady nesměli chy-
bět.
 Popravdě řečeno, nevíme kolik ve skutečnosti bylo mudr-
ců, v Písmu se to přesně neuvádí. Podle tradice a počtu darů 
byli tři. Jmenovali se: Kašpar, Melichar a Baltazar. Putova-
li  z dalekého východu, aby se poklonili Božímu Synu, za-
chránci světa. Přitom měl každý z nich dar, který donesl. 
ZLATO - je poselství moci = znamená, že Ježíš je král. KA-

DIDLO – jako se vznáší kouř kadidla, tak k Bohu stoupají naše modlitby = značí, že 
Ježíš je Bůh. MYRHA - vzácná pryskyřice, která se používala k balzamování mrtvých 
králů = znamená, že Ježíš bude trpět. 
Ježíš se narodil pro všechen lid, pro chudé pastýře, pohany, krále i žebráky. Narodil se, 
aby ze všech těchto lidí na celém světě vytvořil jednu velikou Boží rodinu.

  Asistent TS 2005 Krejčí  Miroslav, obr. Lenka Jasenovcová   

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁBŘEH
HLEDÁ PRACOVNÍKA NA POZICI VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.

Požadavky:
 dokončené středoškolské vzdělání se sociálním zaměřením, výhodou 

je vyšší odborné  nebo vysokoškolské vzdělání v sociálním oboru,
 orientace v sociální oblasti, praxe  nebo zkušenosti nejlépe minimálně 

5 let v oboru,
 smysl pro zodpovědnost a práci v kolektivu,
 připravenost pracovat v křesťanském duchu v souladu s etickými principy,
 komunikativnost, pozitivní a empatický vztah k lidem,
 znalost práce na počítači – minimálně MS Word, Excel
 řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení motorového vozidla,
 ochota dále se vzdělávat a zavádět nové postupy a principy do praxe,
 praxe v oblasti vedení a řízení kolektivu je vítána.
Přihlášky s profesním (strukturovaným) životopisem zašlete nebo doručte na Chari-
tu Zábřeh nejpozději do 17. 12. 2004. Nástup dle dohody, předpoklad možný od 1. 1. 
2005.  Bližší informace podá vrchní sestra CHOPS Bc. Ludmila Nováková – tel. 583 
412 587 – klapka 25, mobil.: 777 654 342

Prosím, začněme už nyní v adventu. Při chystání na Vánoce připravujme nejen slav-
nostní bohoslužbu, ale mysleme i na svědectví víry okolnímu světu a na  předávání 
víry v rodinách, a nezapomeňme, že  pravdivost naší víry se pozná podle toho, jak do-
vedeme sloužit samotnému Ježíši v potřebných, kteří jsou někdy na okra-
ji a zapomenutí. Pak v našich farnostech lidé zakusí blízkost Emanuela - 
Boha, který je s námi. Požehnané dny adventu ve znamení většího zapoje-
ní do farního společenství Vám přeje a ze srdce žehná Váš arcibiskup


