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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Očekávání 
nějakého člověka, 
nějaké radosti, 
nějakého svátku 
mění náš život; 
jsme jiní, veselí 
i sklíčení zároveň. 
Stane se to opravdu? 
Přijde? Jaké to bude? 
Bude moci přijat to, 
co mu nabízím, 
své dary, své srdce? 
Pán je blízko. Neboj se! 
 „ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou 
slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli
radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

ŽALM 146  Přijď, Pane, a zachraň nás!
1: Iz 35,1-6a.10      2: Jak 5,7-10             Ev. Mt 11,2-11 
 

Ordináriem: Ebenovo č. 504   příští neděli latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  13. prosince  Památka sv. Lucie, panny a mučednice
úterý 14. prosince   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ BUDE TUTO 
NEDĚLI 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

SETKÁNÍ KNĚŽÍ. Ve středu 15. prosince se sejdou kněží zábřežského děkanátu. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.30 hod.                       P. František Eliáš 

RYTMICKÁ SCHOLA doprovází rorátní mši svatou vždy v sobotu v 7.00 hod.

VARHANNÍ KONCERT 
Tuto neděli 12. prosince v 15 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Bar-

toloměje na koncert žáků varhanního oddělení FUG Zábřeh. Skladbami 
barokních autorů chtějí přispět ke sváteční, předvánoční atmosféře. Za-
zní skladby autorů: A. S. Fach, A. 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 

Adventní koncerty
*  V sobotu 18. prosince v 15 hod. vás všechny zve do kostela sv. Bartoloměje 
na svůj adventní koncert komorní soubor CAMERATA QUINTET. Na kon-
certě zazní hudba starých českých i evropských mistrů a písně času 

*  V neděli 19. prosince v 16 hod.  vystoupí v kostele sv. Bartoloměje školní 
pěvecké sbory s „Adventním zpíváním“. Výtěžek bude věnován Fondu ohro-
žených dětí. 

*  V sobotu 25. prosince  v 16 hod. si můžete přijít poslechnout Rybovu mši 
vánoční v koncertním provedení. Ve farním kostele sv. Bartoloměje účinkují 
chrámové sbory ze Zábřeha a okolí pod vedením dirigenta Pavla Doubravy

*  V neděli 26. prosince se uskuteční benefiční koncert dechového souboru  
COLLEGIUM BUCINATORUM na podporu Charity Zábřeh. Začátek v 16 hod.
Dobrovolné vstupné zdvojnásobí nadace Divoké husy.

*  V pátek 31. 12. -  NA SILVESTRA si můžete do kos-
tela sv. Bartoloměje, skoro už tradičně, přijít poslech-
nout varhanní koncert Radima Diviše, šumperského 
rodáka, regenschoriho z Norimberka. Začátek v 16 
hod. (po skončení děkovné mše svaté).



PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Zábřeh:   obvykle před rorátní mší svatou od 6.30   
 neděle 12. a 19. prosince od 17 hod. 
Postřelmůvek pondělí 13. prosince od 16 hod. (do mše v 17.30)
Nemile středa 15. prosince  od 16 hod. (do mše v 17.30)
Zvole  sobota 18. prosince od 14 hod. 
Rovensko  sobota  18. prosince  (po mši, která je v 16.30)
Václavov pondělí  20. prosince  od 16 hod. (do mše v 17.30)
Hněvkov  úterý 21. prosince  před mší sv. (která je v 8.30)
Pivonín úterý  21. prosince  od 16 hod. (do mše v 17.30)
Ráječek  středa  22. prosince  od 16.30 (do mše v 17.30)
Jedlí neděle 19. prosince od  8 hod. (do mše v 9 hod.)
 čtvrtek 23. prosince od 16 hod. (do mše v 18 hod.)
Svébohov čtvrtek  23. prosince od 16 hod.

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
� Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
zapojili do přípravy a realizace tradičního SE-
TKÁNÍ S MIKULÁŠEM na zábřežském Ma-
sarykově náměstí.

� Na úterý 14. prosince zveme především všechny 
seniory (ale nejenom je) na odpoledne s Vaškem a Pe-
trem. Začátek v 15.00 hodin. Občerstvení zajištěno. 

� Na čtvrtek 16. prosince zveme všechny příznivce a posluchače po-
pulární zábřežské folk & country skupiny MADALEN na Vánoční koncert se 
vzpomínkou na Honzu Šebestu a Standu Hoigra. Začátek v 18.30 hodin (pozor 
změna). Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na vybudování bezbariéro-
vého vstupu do Katolického domu.

� Na neděli 19. prosince zveme všechny příznivce dobré dechovky na posezení 
při vánočním punči a pásmu vánočních melodií Stříbrné vánoce se Stříbrňankou. 
Začátek ve 14.30 hodin. Vstupné 90 Kč. Odjezdy mimořádného autobusu: Jestře-
bíčko –13.15, Jestřebí-13.20, Zvole-13.30, Rájec-13.35, Ráječek ČSAD-13.40, Ne-
mile-13.45

� Ve stejný den v době od 13.00 do 17.00 hodin můžete na malém sále Katolic-
kého domu navštívit PRODEJNÍ VÝSTAVU vánočních ozdob, vazeb, předmětů 
a výrobků chráněných dílen a na poslední chvíli tak pořídit milou pozornost pro 
své blízké.

� Pokud nechcete strávit poslední okamžiky tohoto kalendářního roku o samotě, 
zveme Vás v pátek 31. prosince od 20.00 hodin na SILVESTROVSKOU VESELI-
CI. K tanci a dobré pohodě zahraje skupina F-band. Předprodej – EDITON, Žiž-
kova 43, tel. 583 416 340.                       Za Spolek Metoděj Zábřeh – Josef Klimek
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 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 11.660;  Postřelmůvek 500;  Zvole 4.910;  Svébohov 1.300;  Jedlí 1.800 Kč
Tatenice 880; Hoštejn 790; Kosov 530; Lubník 600 Kč
Dary Zábřeh: 10.000 na potřeby farnosti
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

PASTORAČNÍ RADA ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI se sejde v úterý 11. l. 2005 v 18 hod.
Zástupci jednotlivých společenství, připravte plán svých aktivit pro koordinaci ce-
loročního plánu zábřežské farnosti. Zároveň tímto doplňuji počet členů pastorač-
ní rady o Mgr. Karla Ozorovského, koordinátora občanských kulturních aktivit se 
zábřežskou farností.                                                                           P. František Eliáš

POSELSTVÍ NEMOCNÝM pro letošní adventní dobu je vloženo do každých FI, 
které jdou do vesnic. Pokud se nedostalo na některého nemocného ze Zábřeha, 
můžete si adventní poselství vyzvednout na faře.                                                red. 

Milí přátelé,
v tento krásný čas, kdy  pomalu začínáme zapalovat dal-
ší svíci na adventním věnci, bych se chtěl věnovat  ná-
pisu, který zdobí nejedny dveře a přináší požehnání, 
pokoj, klid a mír našemu obydlí. Tento nápis je K + 
M + B = letopočet. Řekli jsme si již v minulém čísle, že 
jsou to počáteční písmena jmen tří králů, kteří putovali 
za naším spasitelem, za nejlepším pastýřem nás všech. Málo kdo však ví, že KAŠPAR 
je strážce pokladu, MELICHAR značí můj král je světlo, a BALTAZAR - ochraňuj můj 
život. Tyto tři znaky se také dají vyložit jako počáteční písmena tří latinských slov: 
„Christus mansionem benedicat“ – „Kristus ať požehná tento příbytek“. Na konci se 
značí letopočet, který se počítá od narození Pána Ježíše, což pokládáme za nejdůleži-
tější událost v dějinách lidstva. 
Ježíš je dobrý pastýř a zná své ovce, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají 
jeho hlas, chrání je před nebezpečím a vodí je na nejlepší pastviny. Ježíši důvěřujeme 
ti.                                              Asistent TS 2005 Miroslav Krejčí autor kresby Lydie Sitová

PŘEČETLI JSEM ZA VÁS. 
* RODINNÝ ŽIVOT 5/04 (je k odebrání ve farním kostele), na straně 37. NABÍDKA 
KOMUNITY EMMANUEL: adorujeme a modlíme se za prosby sdělené telefonicky 
každé pondělí od 19 do 21 hodin na telefonním číslo 545 243 952. Chceme nabídnout 
naši modlitbu laikům i kněžím a nést s nimi jejich břemena spolu s Kristem. Můžete 
naši nabídku využít sami nebo o ní říci potřebným. 
* OLDIN Č. 12 - ROK FARNOSTI. V úterý 30. listopadu se sešel otec arcibiskup v Ka-
tolickém domě s pastoračními a ekonomickými radami zábřežského děkanátu. Na po-
řadu večera bylo vyhlášení roku farnosti v olomoucké arcidiecézi. Pokud jste na veče-
ru s otcem arcibiskupem chyběli anebo chcete-li se více dovědět o projektu, který se 
týká všech, kteří do farnosti patří, dočtete se více v Oldinu číslo 12, který si můžete 
vzít v zábřežském kostele.                                                                                       redakce 



ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky na bibli pro Kongo: Štíty 1.870;- Cotkytle 760 Kč

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 
� Ve Štítech proběhly minulou neděli. Seznam zvolených i jmenovaných členů lze nalézt 
na nástěnce v kostele. 
� V Horních Studénkách a Cotkytli je možné tuto neděli, příp. nejpozději po mši sv. v týd-
nu vložit do krabičky na stolku pro obětní dary své tipy na vhodné členy pastorační rady. 

KŘESŤANSKÝ TELEVIZNÍ KANÁL. Zmiňoval jsem se o něm v neděli a je avizován 
též v minulých FI (ne v „Štítecko“). V kostelích jsou max. do středy 15.12. podpisové archy 
pro jeho podporu, které však žádného k ničemu nezavazují. Tuto akci podporují naši bis-
kupové, neboť by bylo škoda ji teď promarnit. 

SOUTĚŽ EVANGELNÍCH OBRÁZKŮ „C“. Letos se zapojilo jen 12 
dětí; nejvíce (6) bylo z Cotkytle. Výsledky ve 3 věkových kategoriích od 3,5 
do 15-ti roků jsou tyto: 
(V závorce je obec, pak počet odevzdaných lístků, druhé číslo počet bodů) 
Nejmladší:  1.Adéla Valouchová (Kl.-20) 33, 
7-11 roků:  1.Roman Burian (Co.-45) 75, 
Nejstarší:  1.Hana Kristková (Št.-38) 64, 
Celkové pořadí: 1.Roman B., 2.Hana K., 3.Michal J., 4.Martina B., 5.Dagmar V., 6.Adéla V., 
7.Lenka S., 8.Simona P., 9.Filip T., 10.Klára D., 11.Jan S., 12.Adéla T. 
     Nejprve budou předány odměny vítězům jednotlivých kategorií; Romanovi, Haně 
a Adéle pak ostatním podle celkového pořadí. Všem blahopřeji a zvláště Haně a Michalovi 
za velmi zdařilé malování. 

BYDLENÍ PRO NENÁROČNÉ. Možnost (nájemného) bydlení se nabízí na faře v Hor-
ních Studénkách. Vyžaduje dosti úprav – vše závisí na možnostech a náročnosti případné-
ho zájemce. Kontakt P.R Šidleja 583 443 193 nebo paní Macháčková 583 440 401

                                                                     P. Radomír Šidleja

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA Z NEDĚLE 5. PROSINCE: Postřelmov 3.990 Kč, Lesnice 2.990 Kč, Dlouhomi-
lov Kč 350 Kč + 1.000 Kč dar. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka 
na opravy v Dlouhomilově.

Obecní úřad Chromeč vás zve na ADVENTNÍ KONCERT Šumperského dětského sboru 
Motýli tuto neděli tj. 12. prosince ve 14 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chromči. 

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ. Brníčko Po 13. XII. od 16.15 do mše svaté, Leš-
tina St 15. XII. od 16.00 do mše svaté, Chromeč Čt 16. XII. od 16.00 do mše svaté, Kolšov Pá 
17. XII. od 15.15 do mše svaté, Postřelmov Pá 17. XII. od 17.00 hodin a po mši svaté, So 18. 
XII. 13.30 – 15.30 hod, Ne 21. XII. od 7.15 do mše svaté, Sudkov So 18. XII. od 16.00 hodin do 
mše svaté, Lesnice Ne 19. XII. 15 – 16 hodin, Dlouhomilov: Ne 19. XII.
od 16.15 do mše svaté.

POUTNÍ ZÁJEZD DO SVATÉ ZEMĚ s CK AWER Tour se uskuteč-
ní ve dnech 3. – 10. března 2005. Cena zájezdu 13.000 Kč. Přihlásit se 
můžete u mne. Je zapotřebí doručit: Jméno, bydliště, rodné číslo, číslo 
pasu, doba platnosti pasu + zálohu 5.000 Kč.                        P. Jiří Putala



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 7. 12. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz   

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
Ze Svaté Hory u Příbrami až do Finis ter-
rae na pobřeží Atlantického oceánu - tako-
vou pouť vykonal jezuita a bývalý vězeňský 
kaplan na Mírově P. František Lízna. Ušel 
3118 km během 106 dní po území několi-
ka západo- a jihoevropských států. Podně-
tů, které jej vedly k této cestě bylo několik 
a ne náhodou vytvářely celistvé rozhodnutí, 
že má do Santiaga de Compostela putovat. 
Cesta nebyla levnou záležitostí, na přípravu 
i během cesty bylo potřeba vynaložit velké množství peněz. Otec Lízna putoval sám, během 
cesty zažíval stavy opuštěnosti, potýkal se s nepřízní počasí a členitým přírodním terénem 

Cestou prošlapal čtvery boty, ty nejlepší mu 
vydržely 2000 km. Pěší pouť na takovou vzdá-
lenost vyžadovala velkou sebekázeň. O. Lízna 
si určil, že každý den ujde bez ohledu na po-
časí 25 km. Měl také přesně určeno, ve kterou 
denní dobu jakou vzdálenost ujde a kdy a jak 
dlouho bude odpočívat. Živil se velmi prostě- 
rybami v konzervě, ovocem, čokoládou a pil 
vodu. Každý den se za někoho modlil a témuž 
člověku poslal pohlednici s pozdravem. Sym-
bolem poutníků do Santiaga de Compostela 
je mušle, kterou měl otec Lízna přivázanou 
k svému batohu. Na cestě se setkával s mnoha 

zajímavými lidmi, zažíval však i nepochopení a nepřijetí, a to i od svých spolubratří. Nabitý 
sál Katolického domu svědčil o tom, že o vyprávění o putování tohoto výjimečného muže byl 
mimořádný zájem.                                                                                                     Petr Krňávek

HLEDÁ SE SCHOPNÝ ČLOVĚK
Hledá se schopný člověk, který by byl ochotný převzít vedení přílohy FI Luna. Na vytváření 
této přílohy pracuji 8 let a v příštím školním roce mi studijní okolnosti již zřejmě nebudou 
dovolovat v této pravidelné práci pokračovat. Protože si myslím, že by bylo škoda skončit 
s vydáváním přílohy pro mládež, hledám někoho, kdo by v této práci a službě pro farnos-
ti našeho děkanátu pokračoval. Měl by to být někdo, kdo se pohybuje mezi věřící mládeží, 
koho baví psaní a kdo se nebojí pod své články podepsat. Věková hranice není omezena. 
Bylo by však vhodné, kdyby byl zájemce schopen tuto práci vykonávat dlouhodoběji (v řádu 
roků). Tyto podmínky nejsou zavazující, slouží spíše jak doporučení. Zájemci ať na sebe na-
píší kontakt a vhodí jej do Lunapokladny v zábřežském kostele, nebo mě kontaktují osobně, 
nebo ať mi napíší na mail luna.prispevky@post.cz do konce prosince. Tato práce je založena na 
dobrovolnosti, je pravidelná a zavazující. Zájemci se mohou hlásit i ve dvojicích nebo ve sku-
pinkách. Do práce je budu zasvěcovat tak, aby začátkem dubna byli schopni vytvářet Lunu 
sami.                                                                          Petr Krňávek

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE BIBLE A MY. Děkuji všem, převážně katechetům, kteří po-
mohli s realizací základních kol na školách a prosím, pokud mohou v pátek 17. prosince bě-
hem dopoledne, pomoci při realizaci okresního kola v Domě dětí a mládeže v Zábřeze, ať se
se mnou spojí.                                             P. Radomír Šidleja

Příloha
k číslu 50/2004


