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PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Naší úlohou je být bdělí. 

Vidět jasně skutečnost, 

ve které žijeme a skutečnost, 

ke které spějeme. 

Touto skutečností je Kristus. 

Už teď je pro nás přítomný 

ve slově, ve svátostech,

v bratřích. 

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 80 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
1: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7                2: 1 Kor 1,3-9                         Ev: Mk 13,33-37
ordinárium: Olejníkovo č. 502  příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle  27. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Středa 30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota   3. prosince památka sv. Františka Xaverského, kněze
Neděle   4. prosince  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

 Tuto neděli 27. listopadu v 11 hod slaví v Ráječku mimořádně mši svatou 
P. František Kunetka.

 VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si mů-
žete v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje zakoupit o první ad-
ventní neděli 27. 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. 
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných 
dětí Fakultní nemocnice Olomouc. 

 RORÁTY V ZÁBŘEZE. Od pondělí každé ráno v 6.45 hod. (v so-
botu v 7 hod.) začínáme světelným průvodem k oltáři. Jste zváni 
všichni, zejména však děti. Po mši svaté jsou děti zvány na teplý čaj 
a něco k zakousnutí na faru. Organizaci rorátních snídaní si vzala na 
starost paní Emilie Janů.            P. František Eliáš
P.S. Maminky i babičky, které mohou a chtějí pomoci při adventních snída-
ních, se mohou se mnou domluvit na mobilu č. 731 626 502.           Míla Janů

 ADVENTNÍ HRA. Od první neděle adventní můžete připra-
vovat „dárečky pro Ježíška“. V kostele sv. Bartoloměje si můžete 
vzít „návod“ podle věku a splněný úkol bude vaším dárkem do 
Betléma. Letos se mohou zúčastnit i ti, kteří do kostela nedojdou. 
Budou pro ně připraveny úkoly v kategorii „nemocní“. 

P. Vratislav a katecheté
„I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji; píseň andělů tam zní a Pán všeho bydlí 
v ní.“ (kancionál č. 284) 

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v pondělí 28. listopadu v 16.30 hod. v klu-
bovně obecního domu.              Marie Šanovcová

 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ. 
Orel, jednota Zábřeh vás zve 3. prosince do Koclířova. Zajiš-
těn je velký autobus, proto prosím, využijte této příležitosti. 
Při přednášce se můžete setkat s MUDr. Marií Svatošovou, 
která vzpomene na zavražděného kněze a lékaře otce Ladisla-
va Kubíčka. 
Odjezd z Valové v 11.45 hod. Je nutné přihlásit se do pondělí 
28. listopadu.                                 Ludmila Korgerová



KATOLICKÝ DŮM 
 Vážení a milí spoluobčané, zajímá nás, jaké řešíte pro-
blémy, jaké jsou Vaše názory i připomínky k současnému 
životu. Zveme Vás na diskusní setkání v pondělí dne 28.11.2005 
v 17.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Těšíme se na Vás.
Tomáš Kvapil a Ivo Vykydal, poslanci PS – PČR; Adolf Jílek, senátor; Lubomír Sommer, 
místostarosta města Zábřeh, a Pavel Doubrava, člen Rady města Zábřeh. 

 Nejenom seniory zveme na úterý 29. listopadu na Zábavné odpoledne s hud-
bou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno

 LEV SALONU. Všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve společenských tancích 
zveme na sobotu 3. prosince do Katolického domu na již závěrečný tanečně-spor-
tovní podvečer pod vedením manželů Kolčavových. Začátek v 18. hodin. Spole-
čenský oděv není podmínkou. Cena za 1 lekci je 300 korun za taneční pár. Občer-
stvení zajištěno.

 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na tradiční SETKÁNÍ 
S MIKULÁŠEM, které se uskuteční v pondělí 5. prosince v 16.30 
na Masarykově náměstí v Zábřehu. 

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

* * *
Místní skupina České křesťanské akademie Zábřeh a Spolek Me-
toděj 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         Ing. Mgr. František Srovnal

 NA DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU, chlap-
ce i děvčata ve věku cca 12-15 roků v době od 9. do 11. prosince, které bude na 
faře v Tatenici, se můžete přihlásit u Jitky Veiglerové na mobilu 775 339 868 (nej-
lépe večer po 19. hodině).

ZPRÁVY Z DUBICKA
 Klub přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na VIOLONCELLOVÝ DVOJ-
KONCERT, který pořádá tuto neděli v 16 hodin v sále mateřské školy. Účinku: Jiří 
Hošek violoncello a Dominika Hošková violoncello. 

 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 Dubicku. Jako přípravu k adventu do-
poručují a na besedu zvou pořadatelé. 



 SBÍRKY Z NEDĚLE 20. listopadu: Zábřeh 8840; Jedlí 2.800; Zvole 2.940;Klášterec 
1.800; Svébohov 2.000 Kč. 
Dary: v Zábřeze na bible pro Etiopii 250 Kč na Haiti 5.500 Kč.
*  farníci z Rovenska věnovali na opravu kaple 20.000 Kč
*  na opravu kaple v Drozdově dar 9.000 a od hasičského sboru Drozdov 1.000 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                        P. František Eliáš

ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY
 V rámci KÁLIKOVA FESTIVALU bude tuto neděli advent-
ní 27. listopadu v 15 hodin v chrámu sv. Bartoloměje koncert 
SCHOLY od sv. Jana Křtitele v Šumperku a dětského sboru 
MOTÝLI ze Šumperka .

 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS - V ŘÍJNU V JAPON-
SKU, V LISTOPADU V HOLANDSKU, BELGII A ITÁLII A PRV-
NÍ PONDĚLÍ ADVENTNÍ TRADIČNĚ V ZÁBŘEZE. KOSTEL SV. 
BARTOLOMĚJE V 18 HOD. MISSA DE BEATA VIGINE.

 DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT žáků ZUŠ Zábřeh, v neděli 4. 12. 2005 v 15 
hod. i v kostele u kasáren. 

 TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT v neděli 11.12.2005 v 15 hod. v kostele sv. Bar-
toloměje. Účinkuje orchestr ZUŠ pod vedením Luboše Vepřka.

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

 ADVENTNÍ KONCERTY NA ČT 1. Chcete-li finančně přispět na charitativní
účely tradičních adventních koncertů, vysílaných každou adventní neděli na ČT1, 
můžete tak učinit spolu s ostatními v částce, kterou zašleme za celou farnost.

Milada Melicharová

PROSBA SESTER BOROMEJEK 
„Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMS DOMOVREPY na číslo 87777.“
Cena SMS je 30 Kč + DPH. Domov sv. Karla Boromejského 
obdrží 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz 
Výtěžek sbírky je určen na nákup automobilu pro převoz 
pacientů a na modernizaci vybavení Domova sv. Karla Boro-
mejského. Přispět můžete také přímo na sbírkový účet: Raif-
feisenbank 10 610 10 610 / 5500. 
O využití prostředků z veřejné sbírky budete informováni 
v aktualitách na www.domovrepy.cz 

Všem velmi děkujeme za příspěvek!

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.



PASTÝŘSKÝ LIST ADVENT 2005
Drazí bratři a sestry,
dnešním dnem vstupujeme do doby adventní, začínáme přípravu 
na setkání s Pánem, který přichází. Myslíme na jeho liturgický pří-
chod o Vánocích, ale zároveň i na jeho příchod v hodině naší smrti 
či na konci věků, kdy se s ním setkáme tváří v tvář. Bude to setkání 
s milujícím Bohem a naším přítelem, ale zároveň také soudcem, kterému budeme klást 
účty ze svého života. To není skutečnost, která by nás měla děsit, ale musí nás vést 
k odpovědnosti za vlastní skutky, k odpovědnosti před Bohem. Advent je proto také 
dobou zpytování svědomí, pokání a obnovy.
Před rokem jsme v naší diecézi zahajovali Rok farnosti. Dříve než vstoupíme do Roku 
diecéze, je třeba podívat se zpět a hodnotit. Jak jste mohli sami sledovat v příloze die-
cézního časopisu Oldin, řada farností se podělila s ostatními o své zkušenosti a já mu-
sím říct, že z nich mám radost. Často jsou to svědectví živého společenství, které do-
vede spolu slavit i pracovat, které myslí na službu druhým a také na nabídku poznání 
Krista a Církve lidem vzdáleným. V následujících týdnech znovu navštívím všechny 
děkanáty, abych se setkal s pastoračními a ekonomickými radami všech farností. Těším 
se na to, co uslyším. Bude to jakési první sbírání úrody Roku farnosti. Život ve farnos-
tech však půjde dál a my budeme pokračovat v dobrých aktivitách. Ti, kteří se snad ani 
nestačili rozběhnout, budou povzbuzeni příkladem jiných a jistě se nedají zahanbit.
Mezi dosavadními plody je vidět především aktivity. Snad by bylo dobré, kdybychom 
ještě více rozvinuli i duchovní programy a zkušenosti víry, zkušenosti s Božím slovem 
a modlitbou, se svatými či s kandidáty svatořečení z naší diecéze: arcibiskupem Stoja-
nem, Aničkou Zelíkovou, paterem Šuránkem či paterem Stuchlým. 
Někde je vidět, že farnost tvoří hezkou velkou rodinu, kde je lidským středem kněz jako 
duchovní otec farnosti. Jsou však i místa, kde by mohli farníci trochu více udělat pro to, 
aby jejich kněz měl mezi nimi skutečný domov. Bude-li knězi ve farnosti chybět domov, 
nemůžeme počítat s tím, že do takového postavení se budou hrnout noví kandidáti.
Farnost nese odpovědnost za kněžská povolání. Proto je důležité se ve farnosti za kněž-
ská povolání modlit. Rodiny však musejí mít děti, aby měl Bůh koho volat. Děti mu-
sejí být dobře vychovávány, aby v případě povolání od Pána měly potřebné vlastnosti 
a ctnosti, musejí žít v prostředí radostné víry, která probudí touhu pomáhat na cestě 
za Kristem i jiným a připraví je k velkorysému přijetí povolání. Nemalý význam však 
má i to, jak si farní obec kněze váží, jak mu pomáhá, jak jej přijímá. Nemůžeme čekat, 
že mladí zatouží být posledními služebníky a údržbáři zanedbaných far a kostelů, bez 
rodiny i veřejného uznání, obětavými zachránci potápějících se lodí. Do těch nastupu-
jí jen pošetilí. Ti normální chtějí vidět perspektivu. Jakou představu si utváří mládež 
o kněžském povolání, záleží především na farním společenství.
Dnes zahajujeme Rok diecéze, nepřestaneme se však snažit o krásný život ve farnos-
tech, protože čím lepší, živější a zdravější budou farnosti, tím lepší bude diecéze. Pro 
lepší poznání diecéze a jejího středu Vás všechny zvu k návštěvě Olomouce při příle-
žitosti děkanátních poutí, kdy budete mít příležitost navštívit biskupství i jeho úřady, 
diecézní charitu i kněžský seminář. Proto v tomto roce budou výjimečně všechny děka-
nátní pouti za obnovu rodin a za kněžská povolání v Olomouci.



POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE: Postřelmov 4.070 Kč, Lesnice 2.240 Kč + 700 Kč 
dary, Dlouhomilov 1.530 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.

 Tuto neděli 27. listopadu v 15.30 hod. jsou do učebny náboženství na faru v Po-
střelmově zvány všechny děti, které by si rády ozdobily svou vlastní adventní sví-
ci. Tyto svíce pak mohou děti nosit na adventní mše svaté. Svíčky budou připraveny 
a vosky ke zdobení také. (Přezůvky s sebou).

 Ve středu 30. listopadu bude v Lesnici setkání pastorační rady farnosti. Setkání za-
čne po mši svaté, tj. asi v 17.45 hodin. 

 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ (skupinka pracujících) bude ve středu v 19 hodin, stu-
denti se sejdou v pátek po mši sv. na faře v Postřelmově.

 PŘÍŠTÍ NEDĚLI 4. PROSINCE JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTI SETKÁNÍ SE SV. 
MIKULÁŠEM. BUDE V KOSTELE SV. MATOUŠE ODPOLEDNE V 15.30 hod. 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 20. listopadu: Štíty 5.180 (sbírka na opravu fary); Cotkytle 1.010; 
Horní Studénky 1.100Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí                 P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

SBÍRKA z neděle 20. listopadu: Mohelnice 4.817; Úsov 548; Studená Loučka 200 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“                     P. Petr Šimara

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

SBÍRKY z neděle 20. listopadu: Lubník 850; Tatenice 1.210; Hoštejn 6.100 (sbírka na 
opravu kostela); Kosov 430 + dary na křížovou cestu za listopad 2.000Kč.
 „Pán Bůh zaplať.“              P. Jaroslav Přibyl

Pro zážitek diecézního společenství Vás zvu na diecézní pouť svatého Jana Sarkandra 
do katedrály na 6. května 2006. V září pak na diecézní setkání do Zlína. Bude se konat 
v sobotu 23. září ve sportovní hale. Bližší programy a další nabídky dostane včas. Ro-
kem diecéze se připravíme na oslavu 230. výročí zřízení diecéze brněnské a povýšení 
diecéze olomoucké na arcidiecézi v roce 2007.
Drazí bratři a sestry, prožijme letošní adventní přípravu na Vánoce tak, že se budeme 
s Ježíšem často setkávat v modlitbě i v jeho slově, že ho budeme vidět v lidech kolem 
nás, zvláště v těch potřebných, že si v rodině otevřeně řekneme a pak často připome-
neme, že chceme být spolu v Ježíšově jménu, v jeho lásce, a po každém případném ne-
zdaru se o to pokusíme opět. Tak nejlépe připravíme radostné setkání s Ježíšem o Vá-
nocích, ale také přispějeme k větší kráse farnosti i celé arcidiecéze.

K duchovnímu a tvůrčímu prožití adventu, jímž projdeme společně, kaž-
dému z Vás ze srdce žehná                                        arcibiskup Jan


