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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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ZASVĚCENÍ KRISTU KRÁLI
Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem: 
jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, proto se 
dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci. 
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními 
pohrdli a odmítli tě; smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, 
a přitáhni je všechny na své svaté Srdce. 
Buď, Pane, Králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy ne-
opustili, ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do ot-
covského domu a nezhynuli hladem a bídou. 
Buď, Pane, Králem i těch, které od tebe oddělily mylné ná-
zory a rozkol; povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, 
aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. 
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům 
mír a jistotu. 
Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas: Sláva Bož-
skému Srdci, které nám přineslo spásu. – Jemu buď čest 
a chvála navěky. Amen. 

Enchiridion odpustků 

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 23  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle  20. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Pondělí  21. listopadu Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý 22. listopadu Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Neděle  27. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

PŘEDADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V ZÁBŘEZE
Od pondělí 21. do pátku 25. listopadu budeme mít 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze obvyklou pře-
dadventní duchovní obnovu. Tentokrát s jezuitou 
P. Františkem Líznou. Na závěr této duchovní obnovy 
nemocní budou moci přijmout svátost pomazání ne-
mocných.

Program od pondělí 21. 11. do pátku 25. 11. 2005:
Dopoledne  8.00 – 9.00 přednáška
 9.30 – 10.45  mše svatá s eucharistic-

kým požehnáním punk-
ta

Odpoledne 15.30  eucharistická adorace
 16.00 – 17.00 přednáška
 17.15 – 18.30 mše svatá s eucharistic-

kým požehnáním punk-
ta

V úterý 22. 11. bude celebrovat mši svatou v 17.15 
P. Petr Piťha a od 19 hodin bude přednášet v Katolic-
ké domě na téma ČAS ADVENTNÍ.

V pátek 25. 11. bude program pouze dopoledne, za-
končený svátostí pomazání nemocných.
Kdo se chce zúčastnit těchto dnů, ať si nic jiného neplánuje, 
nenechá se rušit ve svém rozjímání zbytečnými vnějšími aktivitami, ať je to pro něj čas nenechá se rušit ve svém rozjímání zbytečnými vnějšími aktivitami, ať je to pro něj čas nenechá se rušit ve svém roz
usebrání s Ježíšem. 

PŘEDADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V JEDLÍ
 Ve dnech 22.- 26. listopadu po úspěšné misii v Drozdově, povzbudí křesťa-
ny v Jedlí misionáři sv. Vincence /lazaristé/ P. Pavol Kavec CM a P. Stanislav Bin-
das CM, kteří toho času působí ve farnosti Loštice. Více na plakátech a v progra-
mech. 

POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
KDU-ČSL a Orel Dubicko vás zvou na přednášku P. Františka Lízny, SJ, která se 
uskuteční v neděli 27. listopadu ve 14 hod. v klubovně Katolického domu v Dubic-
ku. Jako přípravu k adventu doporučují a na besedu zvou pořadatelé. 



 ADVENT 2005. Moravsko-slezská křesťanská akademie vás zve 
v úterý 22. listopadu v 19 hodin do Katolického domu na přednáš-
ku ČAS ADVENTNÍ prof. PhDr. Petra Piťhy. Po přednášce proběh-ČAS ADVENTNÍ prof. PhDr. Petra Piťhy. Po přednášce proběh-ČAS ADVENTNÍ
ne autogramiáda s možností zakoupení autorových knih.

 RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli začíná adventní doba a s ní 
RORÁTY. Každé ráno, mimo neděli, v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.) 
jste zváni všichni, zejména však 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. Prosíme ma-
minky i babičky, které mohou a chtějí pomoci, aby se přišly domlu-
vit, případně zavolaly na faru. 

 VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si 
můžete v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje zakoupit o první 
adventní neděli, 27. listopadu před a po všech bohoslužbách. 
Vánoční hvězda je symbolem pohody a porozumění. Věří-
me, že i v letošním roce tato květina ozdobí mnoho sváteč-
ních stolů. 

Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí
Fakultní nemocnice Olomouc. 

* * *

Blahopřání a pozvání
Dne 26. 11. 2005 se dožívá 60 let P. doc. Dr. Fran-
tišek Kunetka,SDB, Th.D., bývalý zábřežský 
kaplan, blahopřejeme a vyprošujeme jubilantovi 
Boží požehnání, hojnost darů Ducha sv. a dobré 
zdraví!
Místní skupina České křesťanské akademie Zá-

břeh a Spolek Metoděj s P. Františkem Kunetkou pořádají 
přednášku, na kterou Vás všechny zvou! Téma: Sváteční den 
v židovství a křesťanství. Kdy a kde: pátek, 9. prosince 2005 
v 19.00 hod. – Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh.              Mgr. František Srovnal

Mladí křesťanští demokraté Šumperk vás zvou na přednášku 
doktoranda Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci Mgr. Fran-
tiška Johna „Perspektivy řešení ekologické krize“. Přednáška se 
bude zabývat kořeny současné ekologické krize, odpovědností člověka vůči stvo-
řenému světu a hledáním řešení. Zvolené téma je také aktuálním podnětem k za-
myšlení v nadcházející adventní době. Přednáška proběhne v pátek 25. listopadu 
2005 v 19:00 v kanceláři KDU-ČSL u mototechny v Šumperku. 

Jan Šafařík, předseda MKD Šumperk



 SBÍRKY Z NEDĚLE 13. listopadu: Zábřeh 10.810; Jedlí 1.900; Zvole 2.660; 
Klášterec 1.290; Svébohov 1.250; Postřelmůvek 480 Kč. 
Dary Zábřeh: na charitu 2.000; na Haiti 100 Kč
  Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš

ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY
KÁLIKŮV FESTIVAL zahajuje 26. listopadu v 15.00 
v aule gymnázia koncerty pěveckých těles: SLAVÍK 
- dětský pěvecký sbor ZŠ Školská, Zábřeh, PĚVEC-
KÝ SBOR SEVEROMORAVSKÝCH UČITELEK Zá-
břeh, PĚVECKÝ SBOR SEVEROMORAV-SKÝCH 
UČITELŮ Zábřeh. Vstupné dobrovolné ve pro-
spěch Fondu ohrožených dětí – pobočka Zábřeh

V rámci KÁLIKOVA FESTIVALU bude první neděli 
adventní 27. listopadu v 15 hodin v chrámu sv. Bar-

toloměje koncert SCHOLY od sv. Jana Křtitele v Šumperku a dětského sboru MO-
TÝLI ze Šumperka .Vstupné dobrovolné ve prospěch sociálního zařízení Trango 
– Dům na půl cesty.

 V PONDĚLÍ PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI, 28. LISTOPADU 
V 18 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze koncert SCHO-
LY GREGORIÁNY PRAGENSIS.

 DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Zábřeh, Camerata quintet, bude v nedě-
li v kostele u kasáren 4.12.2005 v 15 hod.

 TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT bude v neděli 11.12.2005 v 15 hod. v kostele sv. 
Bartoloměje. Účinkuje orchestr ZUŠ pod vedením Luboše Vepřka. 

ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT – Adventní zpívání zábřežských dětských sborů 
bude v neděli 18.12.2005 v kostele sv. Bartoloměje od 15 hod. 

Věříme, že přivítáte v letošním roce možnost účasti na živých koncertech, které 
nás zavedou do správné nálady adventního očekávání příchodu Ježíše Krista. 

Red.
* * *

DĚKUJEME VŠEM, kteří darovali květiny na výzdobu našeho kostela v Zábřeze. 
Děkujeme i dárcům z Jestřebí, Ráječka a Skaličky. Pán ať vám to vynahradí.
Marie Hackenbergerová             Ing. Mgr. František Srovnal

SRDEČNĚ DĚKUJEME P. Františku Eliášovi a paní Marii Knápkové za radost-
né společenství u příležitosti oslav 60 let společného života. Pán Bůh zaplať.

Manželé Rýznarovi s dcerami.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



 SBÍRKY Z NEDĚLE 13. LISTOPADU: Postřelmov 3.640,- 
+ 2.700,- dary, Lesnice 1.240,- + 1.000,- dar, Dlouhomilov 380,- 
+ 1.230,- dary. Všem dárcům ať odplatí Pán. Tuto neděli je 
sbírka na opravy v Postřelmově a v Dlouhomilově. 

 Tuto neděli v 19 hodin jsou ke společné adoraci do kostela 
sv. Matouše zváni všichni kteří se připravují na svátost biřmo-
vání. 

 Výuka náboženství: ve středu 23. listopadu nebude nábo-
ženství pro nejmenší děti. 

 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ skupinka studujících bude v pátek po mši.  

 SILVESTR PRO MLÁDEŽ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU - trošku dříve než je 
obvyklé. Nemáš nic v plánu v sobotu večer 26. listopadu 2005? Tak neváhej a při-
jeď do Chromče na SILVESTRA. Končí církevní rok, a to stojí za oslavu. 
Začátek v 19 hodin v kapli v Chromči (adorace)… a pak přesun do chromečské tě-
locvičny, kde bude večerní program. S sebou: kamarády, hrnek, přezůvky, jablko, 
něco na zub pro sebe i pro ostatní, 25 Kč. Přespání – bude možné v tělocvičně. V 
tom případě spacák a karimatku s sebou. Těší se na Tebe pořadatelé

 Na bohoslužby I. neděle adventní si můžete do kostela přinést k požehnání své 
adventní věnce. Týž den odpoledne, tj. v neděli 27. listopadu jsou na faru zvány 
všechny děti, ty menší spolu s rodiči, ke zdobení adventních svící. Tyto svíce pak 
mohou děti nosit na adventní mše svaté... Svíčky budou připraveny a vosky ke 
zdobení také. 

 Ve středu 30. listopadu bude v Lesnici setkání pastorační rady farnosti. Setká-
ní začne po mši sv. tj. asi v 17.45 hodin. 

 Vítáme v našem děkanátě P. Antonína Pospíšila, který přišel na důchod do 
Dlouhomilova, kde bude podle možností také vypomáhat. Otec Antonín se naro-
dil 14. 9. 1925 v Horních Nětčicích, kněžské svěcení přijal v roce 1949 a za dlouhá 
léta svého kněžského života prošel mnoho farností . V  letech 1977 – 78 působil 
také v Postřelmově a následně rok v Dlouhomilově. Jeho posledním farářským pů-
sobištěm byla od roku 1991 Jívová u Olomouce.                                    P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 13. listopadu: Štíty 1.870; Cotkytle  650;  Horní Studénky 
1.150Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí                                      P. Stanislav Suchánek

 Dne 25. 11. 2005 po mši svaté se koná na faře „setkání růžencového společen-
ství“ ve Štítech. Prosím, udělejte si čas a přijďte.                             Eva Pecháčková

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 :
Milí přátelé, dívám se na výkresy našich dětí, kte-
ré se opět zúčastnily na školách soutěže o tříkrálo-
vé logo 2006. Brzy vybereme obrázek, který bude 
doprovázet Tříkrálovou sbírku 2006. Ptám se sám 
sebe: co nám přinese sbírka 2006? Kolika lidem 
budeme moci společnými silami pomoci a potěšit 
jejich srdce? Záleží na každém z nás, co je scho-
pen udělat pro druhé a do jaké míry prokáže lás-
ku k bližnímu.
O první neděli adventní 27. listopadu, při mši sva-
té v 8.30 hod. proběhne v kostele sv. Bartolomě-
je posvěcení zlata, kadidla a křídy, kterou budou 

označeny dveře našich domovů nápisem K+M+B . Tímto Vás zvu k účasti a spolupráci 
na společném dobrém díle pro rok 2006. Koordinátor TS Krejčí Miroslav 

KATOLICKÝ DŮM 
 Všechny příznivce dechovky zveme na sobotu 26. listopadu 
na SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Všechny příznivce dechovky zveme na sobotu 26. listopadu 
SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ
Všechny příznivce dechovky zveme na sobotu 26. listopadu 

. V Katolic-
kém domě od 14. hodin postupně k poslechu, ale i k tanci za-
hrají Veselá kapela, Rohelanka, Dechová hudba města Zábřeha, hrají Veselá kapela, Rohelanka, Dechová hudba města Zábřeha, 
Loštická Veselka a Jedeláci. Vstupné 50 korun. Občerstvení zajiště-Loštická Veselka a Jedeláci. Vstupné 50 korun. Občerstvení zajiště-
no.

 Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v pátek 2. prosince zájezd do Moravského divadla 
Olomouc na derniéru operety E. Kálmána ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. Přihlášky při-
jímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717.

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

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA MOHELNICE
Čtvrtek  1. 12. 9 – 11 hod. Prožívání adventu a Vánoc
 8. 12. 9 – 11 hod. Jak fotografovat? Technika fotografování, portréty, krajinky…
 15. 12. 9 – 11 hod. Výroba vánočních svíček a dárečků
 22. 12. 9 – 11 hod. Předvánoční klub s překvapením 
 29. 12.  v o l n o 

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 13. 11.: Lubník 650; Tatenice 1.140; Hoštejn 787; Kosov 430 Kč. 
  „Pán Bůh zaplať.“                P. Jaroslav Přibyl

 ZMĚNY BOHOSLUŽEB: Na Koruně budou začínat sobotní mše svaté v 16 hod. 

 Na bohoslužby I. neděle adventní si můžete do kostela přinést k požehnání své ad-
ventní věnce.

 Od neděle 27. listopadu se budou zapisovat úmysly bohoslužeb na příští rok. 


