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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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„Boží pravda“ 
přišla na tento svět. 
Sice tu vždy byla, 
ale teď se vydala. 
Dala se obžalovat, 
trním korunovat, 
ukřižovat.
A svět od té doby 
stále znepokojuje. 
Je také nepokojem 
mého srdce, 
ale zároveň 
je i jeho pokojem 

Ze stolu „Božího slova“

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 93 Hospodin kraluje, oděl se velebností.
1: Dan 7,13-14       2: Zj 1,5-8         Ev: Jan 18,33b-37

Ordinárium: latinské č. 509 příští neděli Olejníkovo 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle  26. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Čtvrtek  30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle 3. prosince První neděle adventní

PROGRAM NA TUTO NEDĚLI 
 KÁLIKŮV PODZIM. Město Zábřeh a Zábřežská kulturní, s.r.o. pořádají ve spolu-
práci s římskokatolickou farností KÁLIKŮV PODZIM – tradiční přehlídku sborového 
zpěvu, kterou si připomínáme osobnost hudebního skladatele Václava Kálika (1891 
– 1951).
V neděli 26. listopadu 2006 v chrámu sv. Bartoloměje od 15 hodin vystoupí: Pěvecký 
sbor severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a smíšený 
chrámový sbor.                  Všichni jste srdečně zváni

 Všechny příznivce dechovky zveme tuto neděli, tj. 26. listopadu na SETKÁNÍ DE-
CHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Všechny příznivce dechovky zveme tuto neděli, tj. 26. listopadu na 
CHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Všechny příznivce dechovky zveme tuto neděli, tj. 26. listopadu na 
. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k posle-

chu, ale i k tanci zahrají Loštická Veselka, Jedeláci a Veselá kapela. Vyvrcholením akce 
bude vystoupení hosta setkání, kterým bude slovácká krojovaná dechová hudba Buch-
lovjané. Vstupné 50 korun. Občerstvení zajištěno.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA se uskuteční 2. prosince. Odjezd z Valové ve 12.30 hod. 
Hlaste se do neděle 26.11. na tel. 583414512. Ludmila Korgerová

DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM LVEM V ZÁBŘEZE A V JEDLÍ
V týdnu od pondělí 27. listopadu do pátku 1. prosince 
se bude otec Lev věnovat v Zábřeze a v Jedlí těm, kteří 
chtějí lépe pochopit a přijmout svátost nemocných.
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze se můžete dopo-
ledne zúčastnit přednášek otce Lva a slavení mše svaté. 
V pondělí začneme v 9.00 hod. a bude dobré, aby všich-
ni, kteří se chystají k přijetí svátosti smíření byli přítom-
ni, tam se domluví program na příští dny. Mše svatá 
jako obvykle v 9.40 hod. Svátost pomazání nemocných 
bude udělována při mši svaté v pátek 1. prosince.
Stejný program začne odpoledne v kostele sv. Jana Křti-
tele v Jedlí v 16 hod. Jste zváni všichni i z okolních ves-
nic. Vyberte si, zda vám bude vyhovovat více Zábřeh 
nebo Jedlí. 

 V těchto dnech si upravte svůj program tak, abyste nebyli rozptylováni a rušeni 
různými akcemi, televizí... atd. 
 Prosím, abyste nezapomínali na ty farníky, kteří pro nemoc nebo stáří nemohou 
denně navštěvovat kostel, pomohli jim při přípravě přijetí svátosti, případně nabídli 
nebo pomohli zorganizovat dopravu do kostela.

                                           P. František Eliáš



ZAČNE NÁM ADVENT
 VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si může-
te UŽ TRADIČNĚ ZAKOUPIT v Zábřeze, v kostele sv. Bartolomě-
je o první adventní neděli, 3. PROSINCE přede všemi bohosluž-
bami a po jejich skončení. 
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. Příští neděli začíná adventní doba a s ní 
každé ráno, mimo neděle, v 6.45 a v sobotu v 7 hod. RORÁTY.  Jste 
zváni všichni, zejména však děti, na mši svatou, která začíná průvo-
dem se svíčkami a rorátními zpěvy (tatínkové mohou dětem vyrobit 
vlastní lampičky – to by bylo něco!). Po mši jsou děti zvány k jedno-
duché snídani na faru.     P. František Eliáš
P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána. Organizaci 
snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Pokud upečete pro zpestření nějaké 
pečivo, je potřeba se domluvit přímo s ní na tel. 731 626 502 aby zbytečně nezbý-
valo. 

SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE
 Farní muzeum Zábřeh vás zve na výstavu Mikulášské perní-
kové obrázky ze sbírky Hugo Hohna, cukráře v Zábřeze. Vernisáž kové obrázky ze sbírky Hugo Hohna, cukráře v Zábřeze. Vernisáž kové obrázky
výstavy proběhne v neděli 3. prosince 2006 v 17 hodin v prostorách 
farního muzea (věž kostela sv. Bartoloměje).
V rámci cyklu perníkových nálepek a obrázků budou následovat 
výstavy s vánoční, velikonoční a jarmareční tematikou. 

Za farní muzeum Aleš Pátek

 MIKULÁŠ VE SVÉBOHOVĚ. Pastorační rada farnosti ve spo-
lupráci se základní a mateřskou školou a s Obcí Svébohov zvou na 
setkání s Mikulášem, které se koná v neděli 3. prosince v 15 hod. 
v sále kulturního domu ve Svébohově. 

 MIKULÁŠ V ZÁBŘEZE. Všechny děti, jejich rodiče a známé 
zveme na tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, které se uskuteční 

v úterý 5. prosince v 17.00 na Masarykově náměstí v Zábřehu. Spolek Metoděj

 MIKULÁŠ V KLÁŠTERCI. Do Klášterce Mikuláš zavítá v pátek 8. prosince. 
V 17 hod. „dětská“ mše v kostele, pak mikulášská besídka na faře.  P. Pavel Kaška

POUTNÍ MŠE SVATÁ VE FARNÍM KOSTELE V MALETÍNĚ BUDE 10. PROSINCE 
VE 14.30 HOD. SLOUŽENA KE CTI SVATÉHO MIKULÁŠE, BISKUPA.

                                              P. František Eliáš 
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SBÍRKA Z NEDĚLE 12. LISTOPADU: 
Zábřeh 10.150; Jedlí 2.050; Klášterec 1.800; Svébohov 3.300 Kč. Dary: na Haiti 
3.000 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.            P. František Eliáš

ADVENTNÍ KONCERTY V ZÁBŘEZE

 ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ se uskuteční v neděli 3. pro-
since v kostele Církve československé husitské (u bývalých kasáren) 
v 15 hod. Vstupné dobrovolné ve prospěch občanského sdružení 
Dětský svět.

 V adventní době uvítáme v pondělí 4. prosince v 18 hod. v kos-
tele sv. Bartoloměje soubor SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS. Uslyšíme re-
konstrukci části vánočních obřadů konaných v katedrále sv. Víta v době středověku. 
Program koncertu je průřezem noční bohoslužbou. Prosté recitativní zpěvy se stří-
dají s bohatými melodiemi a květnatými ornamenty. 

 V neděli 10. prosince v 15 hod. bude koncertovat dechový orchestr ZUŠ. Vstup-
né dobrovolné na opravy v kostele sv. Barbory. V den konání koncertu od 14.00 do 
17.00 hod. možnost prohlídky kostela.

 Dětské pěvecké sbory zazpívají v kostele sv. Bartoloměje v neděli 17. prosince Dětské pěvecké sbory zazpívají v kostele sv. Bartoloměje v neděli 17. prosince Dětské pěvecké sbory
v 15 hod. Vstupné dobrovolné ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
Příští neděli začíná doba adventní, což značí, že Vánoce již začínají 
pomalu klepat na dveře. Závěr kalendářního roku prožíváme na zá-
břežské Charitě již po osmé v duchu příprav na Tříkrálovou sbírku. 
Díky vykoledovaným prostředkům se děje mnoho dobrého. Bezna-
děj se mění v naději, slzy v úsměv a vděčnost. Advent je doba oče-
kávání a přípravy srdce. Zkusme tedy v tuto dobu být citlivější ne-

jenom ke svým blízkým, ale také k těm, kteří žijí v našem okolí. Rozhlédněme se 
okolo sebe, a pokud uvidíme někde nouzi, pokusme se ji společně zmírnit, darujme 
radost! 
Víte-li o někom, kdo potřebuje pomoc, obraťte se prosím na nás. Vždyť jedním ze 
základních cílů sbírky je právě pomoc lidem a rodinám v nouzi.
P.S. Svojí nápaditostí a veselostí provázejí sbírku již tradičně žáci ze zábřežských 
škol, kteří malují obrázky na téma tří králů (obrázek malovala Tereza Klevetová, 
Gymnazium Zábřeh).        S pozdravem asistent TS 2007 – Krejčí Miroslav

 PODĚKOVÁNÍ. Letošní poutní sezóna k Šubrtově kapličce skončila. Poděková-
ní patří všem, kterým Šubrtova kaplička přirostla natolik k srdci, že ji věnovali kus 
svého času.                                                      P. František Eliáš



MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. listopadu: Mohelnice 5.377; Úsov 892; Studená Loučka 400 Kč.
  „Pán Bůh zaplať“                     P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Vánoční hvězdu si můžete o první adventní neděli 3. prosince zakoupit také v po-
střelmovském farním kostele a přispět na onkologicky nemocné děti z Fakultní ne-
mocnice Olomouc. 

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 19. listopadu: Štíty 1.970; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 920 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.         P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 19. listopadu: Hoštejn 11.500 (na opravy); Kosov 700 ; Lubník 720; Ta-
tenice 4.860 Kč (na opravy). „Pán Bůh zaplať“.                     P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka  z neděle 19. listopadu: 3.040 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.        P. František Janhuba

 Půl hodiny před začátkem každé mše svaté můžete ve farním kostele 
ve Zvoli přijmout svátost smíření.

 Vánoční hvězdu si můžete o první adventní neděli 3. prosince za-
koupit také ve zvolském farním kostele a přispět na onkologicky nemoc-
né děti z Fakultní nemocnice Olomouc.

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE U ZÁBŘEHU. V pátek 8. 
prosince v den Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu, které je zasvěcen zvolský farní kostel, se spojíme ve vzájem-
ných modlitbách s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci. V kos-
tele se můžete zapsat do adoračního seznamu, a tak si sami určit hodi-
nu i úmysl pro tichou modlitbu.               P. František Janhuba

         * * *

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ BAROKA A ROKOKA na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Již od září je ve Vlastivědném muzeu v Šumperku k vidění výstava církevního umě-
ní baroka a rokoka z našeho regionu. Výstava je druhým dílem muzejního cyklu „Ars 
longa, vita brevis“, a navazuje tak na prezentaci církevního umění gotiky a renesance. 
Většina vystavovaných předmětů byla zapůjčena církví (např. farnosti Jedlí, Štíty, Zá-
břeh, Zvole). Výstava končí 7. prosince derniérou spojenou s komentovanými prohlíd-
kami, i poté bude práce vystavovatelů zhodnocena ve vydaném katalogu.

                                Mgr. František John



MLÁDEŽ DĚKANÁTU     MLÁDEŽ DĚKANÁTU
 ZEPTEJTE SE BOHOSLOVCŮ. Chcete se seznámit s bu-
doucími kněžími naší diecéze? Chcete se dozvědět, jak vypa-
dá život seminaristy? Chcete se zeptat, proč se rozhodli zasvě-
tit život službě Bohu a lidem? Na vaše otázky vám odpoví bo-
hoslovci v pátek 1. prosince 2006 v 19:30 v Katolickém domě. 
Akci pořádá MKD Zábřeh (nejen pro mládež).                                             Petr Krňávek

 „SILVESTR“ V SOBOTU 2. PROSINCE. Mládež děkaná-
tu zveme na konci církevního roku, v sobotu 2. prosince na cír-
kevní Silvestr. Začneme mší svatou v 18.00 v kostele v Zábřeze
(kdo chce zpívat se scholou sraz v 17.00 na faře), další program 
v Katolickém domě (soutěže, hry, tombola a diskotéka), vstup-
né 50 Kč. S sebou: přezůvky (tenisky), něco na zub – bude sou-
těž o nejlepší buchétku, kamarády a dobrou náladu (možnost 
přespání – karimatka a spacák)                 Veronika Drlíková

 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Od pátku 8. prosince do neděle 
12. prosince zveme děti a mládež od 14-ti let na faru v Tatenicích, kde se sejdeme při 
společné duchovní obnově. S sebou: Bibli, psací potřeby, spacák, karimatku, papuče, 
svíčku. Sraz večer, přesnou hodinu upřesníme v příštích FI. Hlásit se můžete (po 17. 
hodině) do 5. prosince na tel. 775 339 868, 583 443 042.             Jitka Veiglerová

Adventní doba je pro každého z nás příležitostí zkusit se „zastavit“ a využít tento čas 
ke ztišení, naslouchání a načerpání živé vody, tolik nezbytné pro náš život. Přijměte 
proto pozvání na: 
 Adventní duchovní obnovu na PŘÍSTAVU V RAJNOCHOVICÍCH
od pátku 8. 12. 2006 do neděle 10. 12. 2006, exercitátor: P. Mgr. Vít Za-
tloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK

 Adventní duchovní obnovu na ARŠE od pátku 15. 12. 2006 do neděle 17. 12. 2006, 
exercitátor: P. Mgr. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře
 Na duchovní obnovy se přihlašuj nejpozději 14 dní předem na tel: 573 391 156 pristav@-
centrum.cz, nebo archa.rajnochovice@centrum.cz tel: 573 391 215, 573 391 333 více 
na www.ado.cz/mladez)

O PŘÁTELSTVÍ
 Opravdové přátelství je vzácné, tak jako každou hodnotu je třeba je objevit, ochra-
ňovat a živit. Přátelství vyžaduje vůli, čas, trpělivost a citlivost, ale všechno úsilí, jak-
koliv velké, stojí za to, protože opravdový přítel s námi nesdílí pouze štěstí a úspěchy, 
nýbrž především naše bolesti a zklamání.
 Praví přátelé, které často objevíme až ve chvíli nouze, nás provázejí svou tichou, ale 
stálou přítomností a dovedou nezaujatě a nesobecky poradit. Kdo má přátele, kteří si 
zasluhují toho jména, není nikdy úplně sám a necítí se opuštěný.

Wilhelm Műhs Řím, 28. února 1997


