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DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
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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 „Hlas volajícího na poušti: 

Připravte cestu Pánu, 

vyrovnejte mu stezky! 

Každé údolí ať je zasypáno, 

každá hora a každý pahorek srovnán; 

kde je co křivého, ať je narovnáno, 

cesty hrbolaté ať se uhladí! 

A každý člověk uzří Boží spásu.“

Lk 3,6

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 126

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
1: Bar 5,1-9            2: Flp 1,4-6.8-11                  Ev: Lk 3,1-6 

Ordinárium: Břízovo č. 503
příští neděli Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle  10. prosince  Druhá neděle adventní
Středa 13. prosince Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek  14. prosince  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

NEDĚLE 10. PROSINCE
 Již se u nás stalo tradicí, že se začátkem prosince 
koná v kostele sv. Bartoloměje žehnání křídy, kterou 
pak rozdělujeme mezi téměř tisíc koledníků, kteří v na-
šem děkanátu chodí koledovat. Křídy přinesou před ol-
tář opravdoví tři králové, a to tuto neděli 10.12. 2006 při 
mši svaté v 8.30 hod.              Krejčí Miroslav

 K poutní mši svaté slavené ke cti sv. Mikuláše se sejdeme v neděli 10. prosince 
ve 14.30 ve farním kostele v Maletíně, zasvěceném právě tomuto světci. 

P. František Eliáš 

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ. Orel, jednota Zábřeh Vás zve o druhé neděli 
adventní, 10. prosince na pouť na Horu Matky Boží do Králík. Odjezd z Valové ve 
13 hod., cena 70 Kč.            Ludmila Korgerová tel. 583 414 512

 ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY pokračují tuto ne-
děli 10. prosince 2006, v chrámu sv. Bartoloměje v 15 hod.
Účinkuje DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Zábřeh. Dobrovolné 
vstupné bude použito na opravy v kostele sv. Barbory. 

Zvou pořadatelé

 Misijní odpoledne v kulturním domě v Lošticích je tuto neděli od 16 hod. 
K besedě nad poznatky z misií v Albánii Vás srdečně zvou 

P. Vincent Zonták, CM a duchovní otcové, lazaristé z Loštic


 Setkání kněží zábřežského děkanátu bude ve středu 13. prosince na faře v Zá-
březe. Ke společnému slavení mše svaté se sejdeme v 9.40 hod.   P. František Eliáš

 K předvánočnímu setkání zveme seniory ve středu 13. prosince. Sejdeme se 
v klubovně obecního domu ve Svébohově v 17 hod.          Marie Šanovcová

 Setkání katechetů se uskuteční ve čtvrtek 14.12. v 19.00 na faře. Téma: netra-
diční formy katecheze a zkušenosti z „Antiochie“.        Jana Kratochvílová

 GENERÁLNÍ ZKOUŠKA VŠECH SBORŮ NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ 
bude v pátek 22. prosince od 17 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 

Dagmar Braunerová

Páteční mše svatá v 17.30 bude přeložena na čtvrtek 21. prosince na stejnou dobu 
(17.30 hod.)                 redakce



POZVÁNÍ NA SKLENIČKU
- nový společný projekt s TV NOE
 TV NOE, Zábřežská kulturní s.r.o. a MS Video zahájily 
zajímavý projekt televizního cyklu pořadů s názvem „Pozvá-
ní na skleničku“. Pořad se natáčí za účasti diváků v Zábřeze, 
a to v Galerii Tunklův dvorec. Zde je divákům představen host 
nejdříve formou filmového dokumentu. Po tomto úvodním filmu pak následuje dis-
kuse s hostem, kterou vede herec a moderátor Vladimír Hrabal. Samotný název po-
řadu - Pozvání na skleničku - evokuje atmosféru příjemného přátelského posezení. 
A je nutno podotknout, že se jedná pouze o skleničku vody. Součástí pozvání je i be-
seda, ve které host odpovídá na otázky diváků.
 Cílem celého projektu je představit zajímavé osobnosti, které přispívají k rozvoji 
kulturního a duchovního života.
 V Galerii Tunklův dvorec proběhla již dvě natáčení tohoto pořadu a hosty již byli 
Ing. Jiří Doležel mladší, pilot horkovzdušných balonů, a Václav Kamarád, politický 
vězeň padesátých let a literát. Oba dva pořady budou v nejbližší době odvysílány na 
TV NOE.
 Zveme srdečně všechny farníky na další pokračování tohoto pořadu. Ve čtvrtek 
14. prosince v 17 hodin proběhne setkání s Jiřím Hrubým z Města Albrechtice. Ten-
to člověk zasvětil život výtvarné výuce dětí, je spoluautorem keramických betlémů 
(z nichž jeden je v USA), iniciátorem vzniku první dětské galerie a muzea křesťan-
ství na zámku Linhartice.
 Ještě bych chtěl zmínit, že během návštěvy P. Romana Musila v Zábřeze se poda-
řilo zábřežské televizi ve spolupráci s farností Zábřeh - P. Františkem Eliášem natočit 
povídání o Haiti a o pomoci této zbídačené zemi. Tento 45 minutový pořad převzala 
a odvysílala TV NOE, přičemž byla tak vstřícná, že jsme mohli ve vysílání uvést veške-
ré kontakty na Charitu Zábřeh a její sbírkové konto 
pro Haiti, což se u jiných televizí těžko domlouvá. 
 Ještě jednou srdečně zveme „na skleničku“ 
s Jiřím Hrubým, Vladimírem Hrabalem a TV NOE 
dne 14. prosince v 17 hodin v Galerii Tunklův dvo-
rec.  Za kolektiv autorů pořadu Martin Strouhal

AUTOGRAMIÁDA OTCE 
FRANTIŠKA LÍZNY SI
Slavnostní uvedení publikace P. Františka Lízny 
MUSÍM JÍT DÁL se uskuteční v sobotu 16. prosin-
ce v 15. hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Be-
seda nad knihou s podtitulem 4.404.286 kroků za 
svatým Jakubem bude zakončena autogramiádou. 
Knihu si můžete již v předstihu zakoupit v prodej-
ně BARBORKA, nebo v den konání akce přímo 
v Katolickém domě.         Josef Klimek
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SBÍRKA Z NEDĚLE 26. LISTOPADU: 
* Tuto neděli 10.12. je ve farnosti Jedlí sbírka na opravy. 
* Zábřeh 11.620; Jedlí 2.000; Klášterec 1.140; Svébohov 2.000, Hynčina 130 Kč. 
* Dary Zábřeh: 500 Kč na opravy. Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

Blahopřání
2. prosince oslavila životní jubileum paní Ludmila Jarmarová z Jedlí. Bla-
hopřejeme, děkujeme za dlouholetou službu farnosti a vyprošujeme plnost 
Božích milostí.            Společenství živého růžence, farníci a celá rodina

11. prosince oslaví 85. narozeniny paní Jarmila Pospíšilová z Jedlí. Hoj-
nost Božího požehnání, Božích milostí a ochranu Panny Marie vyprošuje spo-
lečenství živého růžence, kterého je dlouholetou členkou, sourozenci s rodi-
nami a děti s rodinami.

V těchto dnech oslaví své 85. narozeniny pan Jan Bartoš, dlouholetý dlou-
homilovský varhaník. Letos na podzim završil již 50 roků své varhanické čin-
nosti v Dlouhomilově a Hrabišíně. V letech minulých vykonával tuto službu, 
zejména při pohřbech, i v celé řadě ostatních obcí zábřežského děkanátu. 
Využíváme této příležitosti k poděkování za jeho dlouholetou a poctivou služ-
bu a vyprošujeme mu pevné zdraví, hojnost Božích milostí a ochrany Panny 
Marie.                   Přejí farníci z Dlouhomilova 

PODĚKOVÁNÍ OTCI LVOVI
Všichni, kteří jsme mohli být v minulém týdnu účastni na duchovní obnově, pří-
pravě na přijetí svátosti pomazání nemocných, v Zábřeze i v Jedlí, děkujeme za 
obnovu svých duchovních sil i za milost z přijetí svátosti. Přejeme otci Lvovi po-
žehnaný advent a milostiplné svátky vánoční. 
Velké poděkování patří také otci Františkovi za zprostředkování duchovní obno-
vy. Ať mu Bůh odplatí svým požehnáním.           Účastníci

P.S. Pokud má někdo zájem o „litanie za nemocné“, které otec Lev používal při 
duchovní obnově, ozvěte se prosím na faru Zábřeh. Kontakt najdete v tiráži FI. 

redakce

VÁNOČNÍ HVĚZDY ozdobí letos 405 domácností v zábřež-
ském děkanátě (z kostela sv. Bartoloměje si „hvězdu“odneslo 180 
„sponzorů“ a v kasičce se sešlo 19.120 Kč). Všem děkujeme za 
štědrost a přejeme, aby je „Vánoční hvězda“ provázela celým ad-
ventem i vánočními svátky.    Annemarie Tempírová



MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 3. prosince: Mohelnice 5.863; Úsov 1.156; Studená Loučka 495 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“                   P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU zveme děti v neděli 10. prosince 
v 15.30 hod. do kostela sv. Matouše v Postřelmově.       P. Vladimír Jahn

 V sobotu 16. prosince budou v kostele sv. Matouše v Postřelmově 
od 8. hodiny ranní modlitby a mše svatá ke cti Ducha svatého.

P. Ladislav Jahn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 3. prosince: Štíty 2.650; Horní Studénky 1.300 + dar na Haiti 
1.000; Cotkytle 620 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.            P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 3. prosince: Hoštejn 600; Kosov 650; Lubník 720 + dar na opravy 
20.000; Tatenice 1.350 Kč. Pán Bůh zaplať“.           P. Jaroslav Přibyl

 V pátek 15. prosince zvu na 19. hodinu bývalé biřmovance na setkání v Tate-
nici na faře. Podíváme se, co je psáno v Lk 3,10-18.          P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 3. prosince: 3.025 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.      

P. František Janhuba

 SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout ve farním kostele ve SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout ve farním kostele ve SVÁTOST SMÍŘENÍ
Zvoli půl hodiny před začátkem každé mše svaté. 
   P. František Janhuba

 RORÁTNÍ BOHOSLUŽBY VE ZVOLI jsou v adventní době 
každé pondělí, středu a v pátek v 16.40 hod. 

 MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU je název divadelního představení, na které 
vás zve Divadélko na okraji ze Zábřeha v neděli 17. listopadu v 15 hod. Představe-
ní se uskuteční ve farním domě ve Zvoli (bývalé kino). 
V detektivní hře pod režijním vedením Josefa Michalčíka uvidíte: Magdu 
Schwartzovou, Stanislava Badala, Leoše Krátkého, Janu Kubíčkovou, Marii Mi-
chalčíkovou, Hanu Lexmanovou a Jana Stejskala. Text sleduje Karel Nepožitek. 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA (TS) 2007
Prožíváme již druhou adventní neděli a to je již nej-
vyšší čas k sestavení skupinek koledníků pro nad-
cházející TS. Dát dohromady tuto armádu ochot-
ných lidiček nebo „velvyslanců chudých“, jak je 
před léty trefně nazvala asistentka TS Bára, patří 
k nejnáročnějším úkolům tříkrálového asistenta. 
Každá skupinka se skládá z vedoucího (osoba star-
ší 15 let) a nejlépe tří koledníků, u kterých věk ne-

rozhoduje. Prosíme Vás všechny, kteří můžete, pomozte nám v této veliké věci, 
kterou TS bezesporu je. Vyzýváme rodiče, prarodiče, ale i starší sourozence a Vás 
všechny, kterým není lhostejné utrpení bližních, zapojte se s námi do koledování! 
Všechny potřebné informace pro koledování Vám sdělíme.
 Každý rok, a to zvláště v Zábřeze se dovídáme o lidech (většinou starých a opuš-
těných), kteří marně vyhlíželi a čekali na tři krále. Jednou z příčin je nedostatečné 
pokrytí daného teritoria z důvodu nedostatku koledujících. Staňte se tedy i vy po-
sli radostné zvěsti a dělníky na vinici Páně, kteří svým skutkem lásky přinášejí ra-
dost a tiší bolest.             (obrázek maloval Martin Pohančeník, ZŠ Zábřeh, Školská 11)

SETKÁNÍ S OTCEM ARCIBISKUPEM
Jako malý bonus pro všechny, kdo se podílejí na TS nabízíme setkání s otcem arci-
biskupem, které se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci v úterý 2.1. 2007 v 10 
hodin. Po mši svaté bude následovat občerstvení a odpoledne pak připravený pro-
gram. Zváni jsou všichni koledníci, vedoucí skupinek a jako doprovod i rodiče, 
prarodiče,… Všichni, kdo máte zájem se tohoto setkání zúčastnit se mi prosím, co 
nejdříve nahlaste (mobil – 736 509 431). 

S přáním pokoje a dobra Miroslav Krejčí, asistent TS 2007

ADVENT SE SVATOU LUCIÍ
 Všichni, kteří se připojili k adventní přípravě na setkání 
s Ježíšem podle příkladu svaté Lucie, už plnili své úkoly. Někte-
ré z Vás mohl překvapit úkol pro nemocné na první týden, ve 
kterém nedopatřením došlo k záměně. Nemocným, kteří takto 
zaměněný úkol ( psaní vánočního přání místo modlitby) obdr-
želi, se omlouváme. 
 Pro všechny platí, že pokud je pro někoho konkrétní úkol 
z osobních důvodů nemožné splnit, lze ho vždy nahradit modlitbou. 
 Ve středu 13.prosince slavíme svátek svaté Lucie. V tento den se můžeme společ-
ně sejít na mši svaté pro rodiče s dětmi v 17.30 hodin. Děti takto splní část úkolu, 
který mají ve druhém adventním týdnu. Prosíme proto rodiče nejmenších, aby 
své děti do kostela na mši svatou ve středu přivedli. Věříme, že společné slavení 
mše svaté nám všem bude darem.                 Vaši katecheté 



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Prostřednictvím FI (nejčtenějšího týdeníku na Zábřežsku :-) hledá-
me ve farnostech našeho děkanátu nové kolegy či kolegyně, ochot-
né dát své odborné znalosti a další obdržené „hřivny“ do služby. 
V současné době obsazujeme hned 2 pracovní místa: 

 ASISTENT/KA ŘEDITELE, PERSONALISTA/KA
 V rámci kumulované funkce zaměstnanec vede kompletní per-
sonální agendu organizace, zajišťuje evidenci a třídění došlé pošty, zajišťuje první 
kontakt s telefonujícími i příchozími, vydává vnitroorganizační zpravodaj, dle po-
třeby zastupuje pracovnice účtárny.

Požadavkem je minimálně středoškolské vzdělání, příjemné vystupování, ko-
munikativnost, samostatnost a smysl pro zodpovědnost, trestní bezúhonnost, při-
pravenost pracovat v souladu s křesťanskými zásadami, znalost účetnictví a před-
pisů upravujících pracovněprávní vztahy výhodou, řidičský průkaz skupiny B, 
znalost programů balíku MS Office při práci s PC, znalost jazyků (angl., něm.) vý-
hodou.

 EKONOM/EKONOMKA
 V rámci svých povinností bude zaměstnanec odpovědný za fungování a meto-
dické vedení účetního úseku organizace dle aktuálně platné legislativy, bude spo-
luodpovědný za vyhledávání a získávání zdrojů na činnost organizace a vyúčtová-
ní účelově vázaných prostředků. 

Požadavkem je minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru, ko-
munikativnost, zkušenost s vedením kolektivu výhodou, předpoklady pro týmo-
vou práci, samostatnost a smysl pro zodpovědnost, časová flexibilita, trestní bezú-
honnost, připravenost pracovat v souladu s křesťanskými zásadami, znalost účet-
nictví, daňových zákonů a předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, dobrá 
znalost programů balíku MS Office při práci s PC.

Předpokládaný nástup na plné pracovní úvazky začátkem roku 2007.
Zájemci nechť doručí svou žádost a profesní životopis do pátku 22. prosince 2006
do rukou ředitele organizace Jiřího Kargera, který po telefonické domluvě (tel. 
736 509 430) podá i bližší informace o obsazovaných místech.

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. Pe-
níze můžete předat paní Miladě Melicharové.

Z knihy Jaroslava Kratky: „Drobky v chlebu ukryté“
 Někteří lidé více touží rozumět spasení, než být spaseni.
 Není nutné rozumět letadlům, když chceme letět. Důležité je mít platnou le-

tenku a nastoupit včas



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH 
 Žáci a učitelé IV. Základní školy v Zábřehu zvou nejenom rodi-
če, příbuzné a známé na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteč-
ní v Katolickém domě v úterý 12. prosince od 16 hodin.
 Spolek Metoděj Zábřeh a populární zábřežská folk&count-
ry skupina MADALEN zvou všechny příznivce a posluchače na 
středu 13. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vá-
nočního čaje a tóny tradičních i méně známých koled. Jako host vystoupí chlapecký  
sbor KVÍTEK. Začátek v 18 hodin, vstupné 50 Kč.
 Na neděli 17. prosince zveme především všechny příznivce zábřežské dvojice Vašek 
a Petr. Jubilejní 25. zábavné odpoledne začíná tradičně ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. 
Občerstvení zajištěno.
 Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na Povídá-
ní o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ra-
tíškovic za doprovodu Cimbálovky stryca Ahmeda začíná ve středu 27. prosince ve 14. 
hodin. Vstupné 30 Kč, cena ochutnávky 70 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmín-
kou ke vstupu.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil 
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2007 při Silvestrovské vese-
lici se skupinou F-Band z Klášterce, kterou připravujeme na neděli 31. prosince. Vstu-
penku s místenkou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramer-
tové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

Boží slovo na měsíc prosinec 2006. Musíme uznat, že ať chceme nebo nechceme, 
žijeme ve společnosti, kde je mnoho věcí dostupných ihned. Není třeba čekat na první 
letní jablka - jablka jsou k dostání po celý rok. Podobně jahody, rajčata a tak dále. Nepo-
važuji to samozřejmě za nějakou újmu, že si je můžeme koupit. Ale zjišťuji, že řada lidí, 
vychovaných jen a jen v „supermarketové kultuře“ ztrácí přístup k podstatné skuteč-
nosti: nevnímají růst, zrání a potřebné čekání jako samozřejmou součást mnoha život-
ních procesů. Bez schopnosti čekat, bez vnímání, že mnohé prostě musí ve svůj čas do-
zrát, se člověk snadno stává kořistnickým násilníkem. A to nejen ve vztahu k věcem, ale 
ve vztahu k lidem a k sobě samotnému. Ona zmíněná „supermarketová kultura“ může 
vést k domněnkám, že mohu mít všechno ihned, kdy chci a jak chci. A že je možné chtít 
libovolný životní výsledek od sebe sama, od svých podřízených, studentů, dětí opravdu 
vždy ihned.
 Nikoliv výhry v loteriích a soutěžích ani velmi výhodný leasing, na který získáme 
okamžitě to, nač nechceme čekat, jsou základem naší radosti a podkladem k důvěře 
vůči proměnám života, ve kterých může člověk i čekat a těšit se. Mnohem větší cenu má 
zkušenost milovaného člověka. Zkušenost s láskou, kterou jsme si mohli být jisti, a zjiš-
tění, že jsme sami schopni spolehlivě milovat. K této nesmírně cenné zkušenosti si mů-
žeme navzájem pomáhat, můžeme si ji ve vzájemných vztazích darovat. 
Když člověk třeba ze slov Bible pochopí, co mu Bůh slíbil a ve svém životě odhalí, jak je 
to věrně naplňováno. Má pak za sebou zkušenost, vedoucí k životní jistotě a před sebou 
mnoho věcí, na které se může těšit a z jejichž naplnění se může radovat. (Msgre.Ing. 
Aleš Opatrný ThD., 2001, zdroj: www.vira.cz)


