
1

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

21. 11. 2010
Ročník XVII., číslo 46

SLAVNOST JEŽÍŠE KRÁLE
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany

 Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Aleluja. 
Požehnaný, který 
přichází ve jménu Páně, 
požehnané království 
našeho otce Davida, 
které přichází. 
Aleluja.

Zpěv před evangeliem

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 122  Do domu Hospodinova s radostí půjdeme
1: 2 Sam 5,1-3                                    2: Kol 1,12-20                                   Ev. Lk 23,35-43           
Ordinárium: Ebenovo č. 504            příště latinské č. 509
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 22. listopadu  Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 
Středa 24. listopadu  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
Čtvrtek  25. listopadu  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

K PUTOVÁNÍ DO HYNČINY Vás zveme tuto neděli 21. listopadu. Mši svatou budeme 
společně slavit ve 14.30 hod. Všechny Vás srdečně zve    P. František Dostál

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás tuto neděli 21. listopadu ve 14 hod. zve do Katolického 
domu v Zábřeze na PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ. Připraven je bohatý kulturní program. 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 24. listo-
padu ke společné schůzi děkanátní rady a mši svatou budou slavit v kostele sv. Bartoloměje 
spolu s věřícími v 9.40 hod.    P. František Eliáš

ZKOUŠKA RYBOVY MŠE bude ve středu 24. listopadu v 17 hod. v ZUŠ Zábřeh. 
  Dagmar Braunerová

SENIOŘI VE SVÉBOHOVĚ se sejdou ve středu 24. listopadu v 18.00 v klubovně (po 
mši).  Marie Šanovcová

SLAVNOSTNÍ NEDĚLE V POBUČÍ
 Neděle 28. 11. 2010 bude pro obec Pobučí zcela výjimečným dnem. V opraveném kos-
tele sv. Jana a Pavla bude o letošní první adventní neděli sloužena po téměř osmi letech mše 
svatá. Otec František Eliáš ve 14.00 hod. požehná Boží muka, která na okraji vesnice v poli, 
kde již kdysi stávala, postavil pan Vilém Poles z Pobučí.  Poté se v průvodu přesuneme ke 
kostelu, kde bude požehnán nový kříž, který věnoval farnosti MUDr. Josef Marada z Jestře-
bí. Vztyčení kříže a vybudování základu, na kterém stojí, zajistili svépomocí místní hasiči. 
Mše svatá bude sloužena za všechny dobrodince kostela, kteří se v minulosti nebo v součas-
nosti podíleli na jeho výstavbě, údržbě či prováděných opravách a za duše zemřelých oby-
vatel Pobučí.
 Práce na opravách jsme začali v červenci a za čtyři a půl měsíce se podařilo odvést 
obrovský kus práce. To vše díky požehnání, které celé dílo provázelo a dobré spolupráci 
se stavebními fi rmami, restaurátory a také díky ochotným lidem, kteří obětovali svůj čas 
a přiložili ruku k dílu. Kostel má novou fasádu, střechu, veškeré klempířské prvky a také 
krov nad presbytářem. Zrestaurovaná je celá vnitřní 
výmalba, pískovcové portály, okna, dveře a vnější ka-
menný sokl. Vybudována byla nová podlaha, drenáž 
po celém obvodu kostela a také hromosvod. Opravy 
a nátěru se dočkala také krytina věže. Celý projekt je 
spolufi nancován Evropskou unií z Programu rozvoje 
venkova. Dotace byla poskytnuta skrze MAS Horní 
Pomoraví o.p.s. 
 Srdečně zveme Vás všechny, kteří chcete být pří-
tomni na slavnostní chvíli, kdy bude po letech slou-
žena mše svatá v krásně opraveném kostele, který byl 
před pár lety téměř určen k demolici.    
                             Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
PS: Sejdeme se ve 14.00 hod. na autobusové zastáv-
ce na okraji Pobučí (ve směru od Jestřebí).
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Blahopřání
Dlouholetý „strážce“ farního chrámu, 
kostelník pan Jindřich Majstršín 
se dožívá 21. listopadu 2010 životního jubilea 88 let. 
Jménem farnosti mu děkujeme za jeho každodenní službu, kterou 
s láskou vykonává. Vyprošujeme Boží požehnání, milost a plnost 
Ducha do dalších dnů. 

KATOLICKÝ DŮM
 Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si Vás 

dovolují pozvat v pondělí 22. listopadu na setkání s někdejším ministrem školství Prof. P. 
Petrem Piťhou. 
-  V 16.30 v kostele sv. Bartoloměje při mši svaté bude děkovat P.Petr Piťha spolu s panem 
Jindřichem Majstršínem a gratulanty za 88 let života. 
-  Poté bude setkání s profesorem Petrem Piťhou pokračovat od 18. hodin v Katolickém 
domě představením nově vydané publikace s názvem Plody zla, a také autorským čtením 
s následnou autogramiádou. Na závěr pan profesor přečte úryvek ze své další knihy „Tatínko-
vy pohádky“. 
 Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 27. listopadu k přátelskému 

posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název akce 
napovídá, budeme nabízet tradičního smaženého kapra, ale budete 
moci ochutnat například i kapra uzeného, pstruha na másle, uzeného 
tolstolobika či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři můžete zakoupit 
mražené kapří půlky. V průběhu odpoledne zájemce do tajů malování voskem zasvětí paní 
Libuše Trunečková. K příjemné pohodě zahraje country kapela Kamarádi. Po celé odpoled-
ne budou pro nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 14 hodin, vstupné 
dobrovolné.  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
 TELEGRAFICKY Z KATOLICKÉHO DOMU

-  Úterý 23. listopadu - Zábavné odpoledne s hudbou a tancem
-  Sobota 4. prosince – oslavy 100. výročí postavení Katolického 

domu
-  Neděle 5. prosince – Tradiční Setkání s Mikulášem na Masarykově 

náměstí
-  Neděle 5. prosince – Pouť za sv. Mikulášem – autobusový zájezd do Maletína
-  Pátek 10. prosince – Adventní rozjímání – účinkují Alfréd Strejček a Štěpán Rak
   Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

LA SALETTE 2011. V příštím roce 2011 bychom rádi v termínu14. – 21. srpna uspořádali 
pouť na La Salettu. Prosím všechny, kteří by chtěli putovat, aby 
se přihlásili na mobil 731 626 509 (Hana Lexmanová). Po zku-
šenostech letošního roku víme, že je nutné nahlásit požadavky 
na ubytování co nejdříve, tak abychom mohli poutníkům vyjít 
vstříc. Aspoň těm, kteří se nahlásí už teď. Cenu upřesníme po ob-
jednání noclehů a stravy podle ceníků platných pro rok 2011.          
 P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: JEŽÍŠ - VTĚLENÉ BOŽÍ SLOVO 
S odkazem Kol. 1,12 - 20, KKC 456-478
 Bůh je věčný i ve své Nejsvatější Boží Trojici. V jejich vnitř-
ním životě plane nejdokonalejší jednota a láska, které mají sna-
hu se šířit a ve vhodném čase mnohé obšťastňovat. V tajemných 
hlubinách Božského života, jako špička vesmírného vývoje vzni-
kl člověk a po nesmírně dlouhé době vstoupilo do světa samo 
Boží Slovo, které se stalo člověkem (Jan 1,1-5). Byl to Bohočlo-
věk, Ježíš Kristus, Vtělené Boží slovo, Syn Boží, Druhá Božská 
osoba. Ale proč se vůbec Slovo stalo Tělem?
 V nicejsko-cařihradském vyznání víry říkáme, že Syn Boží 
pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svaté-
ho přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Boží Syn se tedy 
vtělil v lůně Panny Marie proto, aby nás hříšníky smířil s Bohem, 
abychom poznali jeho nekonečnou lásku; aby nám byl vzorem 
svatosti; abychom měli „účast na božské přirozenosti“(2 Petr 1,4) 
a právem se stala Panna Maria Bohorodičkou, jak to vyhlásil v roce 431 Efezský sněm. 
 Pravdu o vtělení výstižně rozvíjí sv. Řehoř z Nyssy: „Naše přirozenost byla nemoc-
ná a potřebovala uzdravení; byla padlá, potřebovala pozvednutí, byla mrtvá, potřebovala 
vzkříšení. Přišli jsme o vlastnictví dobra, bylo nám ho třeba vrátit. Nám ponořeným do 
temnot, bylo třeba přinést světlo; byli jsme v zajetí, čekali jsme na zachránce; byli jsme věz-
ňové, čekali jsme na pomoc; byli jsme otroci, čekali jsme na osvoboditele. Nebyly všechny 
tyto důvody závažné? Nebyly takové, aby pohnuly Boha sestoupit až do naší lidské přiro-
zenosti, aby ji navštívil, když bylo lidstvo v tak žalostném a nešťastném stavu?“
 Církev nazývá „vtělením“ tajemství obdivuhodného spojení božské a lidské přiroze-
nosti v jediné božské osobě - Slovu. Aby Boží Syn uskutečnil naši spásu, stal se „tělem“ (Jan 
1,14) a tak se stal opravdu člověkem. Víra ve vtělení je rozlišujícím znamením křesťanské 
víry. Toto je také radostné přesvědčení církve od samého počátku, když opisuje „velké ta-
jemství zbožnosti. Přišel v lidské přirozenosti.“ (l.Tim 3,16).
 Ježíš je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk v jednotě své božské osoby. On, Boží 
Syn, který je „zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem“, se stal pravým člověkem, na-
šim bratrem, aniž přestal být Bohem, našim Pánem. Proto Efezský koncil prohlásil v roce 
431, že Maria se opravdu stala Boží Matkou pro lidské početí Božího Syna ve svém lůně: 
Je Matkou Boží ne proto, že by Boží Slovo přijalo od ní svou božskou přirozenost, nýbrž proto, 
že z ní má svaté tělo, vybavené rozumovou duší. Poněvadž je s ním Slovo spojeno ve své osobě, 
říká se, že se slovo narodilo podle těla". 
 Pravdu Efezského koncilu o Ježíši Kristu jako pravém Bohu a pravém člověku potvr-
dil o dvacet roků později (r. 451) i koncil Chalcedonský. Ten učí vyznávat jednoho a téhož 
Syna, našeho Pána Ježíše Krista, stejně dokonalého v božství a lidství, pravého Boha a pra-
vého člověka, téhož z rozumové duše a těla, soupodstatného s Otcem podle božství a téhož 
soupodstatného s námi podle lidství, „nám podobného ve vše, kromě hříchu“ (Žid 4,15); 
zrozeného z Otce před všemi věky podle božství a pro nás a pro naší spásu z Bohorodičky 
Panny Marie podle lidství.
 Církev vyjadřuje tajemství vtělení tím, že učí, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člo-
věk s dvojí přirozeností, božskou a lidskou, které nejsou smíšeny, nýbrž spojeny v osobě 
Slova. 
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 Proto všechno v Ježíšově lidství - zázraky, utrpení, smrt - musí být přičítáno jeho 
božské osobě, která jedná skrze přijatou lidskou přirozenost. Boží Syn lidskýma rukama 
pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen 
z Panny Marie, stal se opravdu jedním z nás, ve všem nám podobným kromě hříchu. Avšak 
i jako člověk měl Boží Syn důvěrné a bezprostřední poznání Boha, svého Otce. Pronikal 
stejně do skrytých myšlenek lidí a plně poznával věčné záměry, které přišel zjevit.
 Jak vůbec spolupracují dvě vůle vtěleného Slova? Ježíš má vůli božskou i lidskou. Za 
svého pozemského života Boží Syn lidsky chtěl všechno, o čem pro naši spásu božsky roz-
hodl s Otcem a Duchem svatým. Kristova lidská vůle bez odporu a zdráhání koná božskou 
vůli, nebo lépe, je jí podřízena.
 Kristus vzal také na sebe pravé lidské tělo, v němž se neviditelný Bůh stal viditelným. 
Z toho důvodu může být Kristus zobrazován a uctíván na posvátných obrazech (Gal 3,1). 
Církev vždy uznávala, že v Ježíšově těle „se nám zjevil neviditelný Bůh“. Vždyť individuál-
ní rysy Kristova těla jsou výrazem božské osoby Božího Syna. Věřící, který uctívá Kristův 
obraz, uctívá v něm osobu, jež je na něm znázorněna. Ježíš nás všechny a každého z nás 
miloval za svého života i ve své agónii a smrti. Vydal se za každého z nás, „protože on mě 
miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Miloval nás všechny svým lidským srdcem. Proto 
Ježíšovo božské Srdce, pro naše hříchy a k naší spáse probodené (Jan 19,34), „je chápáno 
jako zvláštní znamení a symbol té lásky, jíž božský Vykupitel neustále miluje věčného Otce 
a všechny lidi bez výjimky“ (Pius XII.)    P. Antonín Pospíšil

12. PIER GIORGIO A POLITIKA-ZAPOJIT SE DO DĚNÍ KOLEM NÁS
 Pier Giorgio neodděloval víru od života. Křesťan je přece stále | křesťa-
nem, jak při modlitbě, tak ve společnosti. Jeho víra prostupuje celý život.
 Otec Piera Giorgia pracoval v redakci novin La Stampa. Pier Giorgio 
tam za ním často docházel. Sledoval a zajímal se o dění v Itálii i v celé 
Evropě. Po první světové válce se v Itálii mnoho politiků chtělo zmoc-
nit vlády. Ne všem politikům šlo však o blaho a dobro lidí. Sílil fašismus. 
Situace v Itálii byla bouřlivá. Přibývalo násilí. Pier Giorgio věděl, že k ta-
kovým událostem jako správný křesťan nemůže mlčet. Vnímal, jak moc 
je potřebné poukázat na zlo a postavit se mu. Pořádal přednášky, setkání, 
zúčastňoval se veřejných shromáždění. Nebál se nahlas vyjádřit svůj ná-
zor a své přesvědčení, přestože to mnohdy bylo nebezpečné. Hrozilo, že 
utrží ránu. Ochotně a nebojácně se dal do rozhovoru s každým. Nevadi-
lo mu, že býval často pro své názory považován za snílka a blázna, který 
věří, že dobro může zvítězit nad zlem. Noví politici se řídili heslem Velké francouzské 
revoluce: „S Bohem se nedá na zemi počítat. Protože pokud existuje, je uzavřený v nebi 
nebo v lidském srdci. Nebe je Boží, země je naše.“
 Pier Giorgio s takovým tvrzením nesouhlasil. Věřil, že Bůh je všude, v každém člověku. 
Je třeba Boží království mezi lidmi budovat a podílet se na něm.
 Správný křesťan se má zajímat o to, co se děje kolem něj. Když vidí, že je třeba někomu 
pomoci, udělat něco dobrého, rád se přidá. Nesmíme být lhostejní k tomu, co se děje ve tří-
dě, ve škole, v našem městě či vesnici. Můžeme pomoci uklidit okolí kostela, vyzdobit nebo 
uklidit kapli, nacvičit malé divadlo pro spolužáky, připravit malé dárečky pro děti, které pů-
jdou k zápisu do první třídy.
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DUCHOVNÍ OBNOVY V NAŠICH FARNOSTECH. 
 Ve farnosti Jedlí v kostele sv. Jana Křtitele začne duchovní obnova v pondělí 29. listopadu. 

Každý den bude v 7 hod. Mše svatá rorátní a po propuštění a požehnání dětí, 
promluva pro nemocné. Svátost pomazání nemocných v Jedlí bude v pátek 3. prosince. 
 V pro farníky z Rovenska začne duchovní obnova v pondělí 6. prosince. Každý den za-

čínáme ve 14.30 modlitbou Růžence a možností přijetí Svátosti smíření. V 15 hod. následuje 
Mše svatá. Svátost pomazání nemocných v Rovensku bude ve čtvrtek 9. prosince. Svátost 
smíření je před pomazáním nemocných nutná.  bratr Lev

HANA CLUB - vyrábíme jednoduchý adventní kalendář. Kdy? Ve středu 24. 11. CLUB je 
otevřen od 17.00 do 18.30 hod. v přízemí Charity Zábřeh, děti lze vzít sebou.  Zveme všech-
ny osamělé matky i ty, které sice žijí v manželství, ale ocitly se v těžké životní situaci. Přijďte 
s námi vytvořit společenství a navzájem se podpořit Těšíme se na vás!  
  Za děkanátní centrum RODINA V AKCI zve Monika a Hana

NOVÉ SLUŽBY V RECEPCI. Charitní recepce Barborka pro Vás funguje již 
přes půl roku. Kromě vyřízení různých záležitostí s Charitou Zábřeh zde máte 
také možnost zakoupit si duchovní literaturu, svíčky i devocionálie a výrobky z 
charitních dílen, stacionářů a centra denních služeb. Rozhodli jsme se rozšířit k 
Vaší větší spokojenosti naše služby o černobílé a barevné kopírování i tisk a ve-
řejný internet. Můžete požádat o kávu, čaj i něco drobného k zakousnutí. Zkrať-
te si tak čekání na cokoliv, obzvlášť teď, v nastávajícím zimním období. Věříme, 
že s naší službou budete spokojeni.  Těší se na Vás pracovníci recepce

DNY BIBLE 2010. Vážení přátelé, opět nadešel podzim a s ním také osmnácté Dny Bible, kte-
ré vyhlašuje Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v České republice. 
Rádi bychom díky fi nančním darům jednotlivců i organizací zpřístupnili Boží slovo dalším 
jazykovým menšinám v Africe, do jejichž mateřštiny dosud není Bible přeložena. Kromě pře-
kladatelských prací bychom nově rádi podpořili také tisk a distribuci Biblí na zemětřesením 
zničeném Haiti. Prostřednictvím Spojených biblických společností (UBS) bychom v tomto 
roce chtěli podpořit překladatelské projekty v Angole a Ghaně. Pokud se podaří získat více fi -
nančních prostředků, přispějeme také na překlady do domorodých jazyků v Malawi a Sierra 
Leoně. Jsme velmi rádi, že jsme mohli díky všem dárcům podpořit v loňském roce nejen pů-
vodně plánované tři projekty (v Ugandě, Gabunu a Burkině Faso), ale dostalo se také na Tan-
zanii, Zambii, a dokonce mohly být podpořeny evangelizační akce v České republice.
 Kromě sbírky na biblické překlady a šíření Biblí v chudých zemích bychom však nemě-
li zapomínat na význam biblické zvěsti pro každého z nás. Věříme, že podle svých možností 
podpoříte tyto projekty a přispějete tak k 
zpřístupnění Božího slova co největšímu 
počtu lidí. Předem vám děkujeme za vaše 
modlitby a ochotu umožnit šíření Božího 
slova ve světě. S přáním Božího pokoje a 
požehnání

Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti

P.S. V Zábřeze můžete přispět na bible 
pro Haiti do označené kasičky u stojanu 
s novinami
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. listopadu na CHARITU: Červená Voda 3.315; Písařov 881; Mlý-
nický Dvůr 230; Jakubovice 611 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu v 8.45 na faře v Červené Vodě.
  P. Radek Maláč

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO  
Sbírka na CHARITU z neděle 14. listopadu: Loštice 7.448 Kč, Moravičany 9.443 Kč.  
Všem milým dárcům ať odplatí Pán!
„PAMATUJ PANE, NA MNE, VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ!“ ( LK 23, 42 )
 Závěr liturgického roku neodmyslitelně patří Slavnosti Ježíše Krista Krále. Jeho vlá-
da a království se neřídí kritérii dnešního člověka. Ano, Bůh vládne lidem láskou a dob-
rotou, ne násilím. On byl zasažen a otřesen lidským utrpením, měl soucit s hříšníky, 
s postiženými, plakal u hrobu svého přítele Lazara. Navzdory neschopnosti člověka, na-
vzdory našim pádům, to Ježíš s námi nevzdává. I přes násilí lidské zloby vládne životu 
a člověku. Díky, Pane za všechno. Pokorně prosíme: Pamatuj na nás všechny, ve svém 
království!!
 

MISIONÁŘI NA SLOVENSKU. Misijní tým bude od pátku 26. 11. - do 5. 12. 2010 mo-
derovat misie v okresním městě Púchov, nedaleko hranic. Misionáře čeká množství pe-
nitentů, dětí a biřmovanců, nemocných, prostě vše, co k pořádným misiím patří. Ať je 
provází Boží požehnání a naše modlitby!  P. Pavel Kavec , CM

BLAHOPŘÁNÍ K NEVŠEDNÍM NAROZENINÁM
Požehnaného věku 101 let se z Boží milosti dne 11. listopadu 2010 dožila 
naše milá paní ANNA GIESLOVÁ z Palonína. Spolu s ní děkujeme Bohu 
za tento vzácný dar a přejeme hodně zdraví a Božího požehnání!

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. listopadu na CHARITU: Mohelnice 8.298; Úsov 3.240; Studená 
Loučka 1.740 Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. listopadu na CHARITU: Štíty 2.670; Cotkytle 2.050; Horní Stu-
dénky 1.150 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 14. listopadu na CHARITU: Lubník 920; Tatenice 2.000; Hoštejn 
2.350; Kosov 1.060 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ ZTIŠENÍ PRO MLÁDEŽ V TATENICI. Již tradičně se bu-
deme zamýšlet nad sebou i vztahem k Bohu od pátku 3. do neděle 5. prosince. Přihlásit 
se můžete u Jitky Veiglerové ml. na tel.775 339 868 či meilem:  jitka.meda@seznam.cz 
Cena za pobyt a stravu 200 Kč. KAPACITA OMEZENA. 
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SBÍRKY NA CHARITU Z NEDĚLE 14. LISTOPADU: Zábřeh 15.470; Jedlí 5.300; Své-
bohov 2.250; Klášterec 3.620; Zvole 7.860; Rovensko 2.360; Hněvkov 650; Postřelmůvek 
500; Drozdov 1.200 Kč. DARY – Zábřeh: na Haiti 1.000; Zvole: na Haiti 1.000; Maletín 
3.000 na opravy. Všem dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

SCHOLA GREGORIA-
NA PRAGENSIS bude opět 
v Zábřeze. Již tradičně, po 
první neděli adventní v úte-
rý 30. listopadu v 18.00 hod. 
bude v zábřežském koste-
le koncertovat Schola Gre-
goriana Pragensis, tentokrát 
s programem Vox evange-
lica – Hlas evangelia, který 
nás provede adventní do-
bou. Další informace o souboru najdete na www.gregoriana.cz a pokud se Vám zpěv gre-
goriánského chorálu zalíbil, máte možnost zakoupit si po ukončení koncertu CD. red.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011. Výzva všem společenstvím, 
farníkům a ochotným pomocníkům !!! Již podvanácté je v naší 
olomoucké arcidiecézi pořádána Tříkrálová sbírka. Za dobu 
své existence se dostala do povědomí široké veřejnosti a setká-
vá se s pozitivním ohlasem. Chtěli bychom proto oslovit a vy-
zvat všechny, kteří mají chuť a odvahu pustit se do putování za 
betlémskou hvězdou. 
Zapojte se i Vy aktivně do největší humanitární sbírky v České 
republice. Hledáme schopné vedoucí skupinek, kteří podle své-
ho přání budou koledovat přímo ve své obci či v jiném přiděle-
ném rajónu. Nejvíce nepokrytých míst je doposud v Zábřeze a v Mohelnici.
 Jestliže je Vám víc než 15 let a jste ochotni stát se vedoucím skupinky tří králů, kon-
taktujte naši asistentku Tříkrálové sbírky 2011 – Miluši Kobzovou, telefon - pevná linka: 
583 412 587, mobil: 736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Děkujeme 
za Vaši ochotu pomáhat i volbu dělat to našim prostřednictvím. 

 Jiří Karger, ředitel Charity

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli začíná adventní doba a s ní také 
RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v 6.45 hod. 
(v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná prů-
vodem se svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na faře při-
pravena jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní 
Emilie Janů. Jakákoliv pomoc bude vítána. Prosím, pokud upečete kolá-

če nebo buchty pro zpestření jídelníčku, nezapomeňte zavolat paní Janů na mobil 
731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo! 

VÁNOČNÍ HVĚZDU si letos budete moci zakoupit výjimečně až druhou adventní 
neděli 5. prosince.                                   Annemarie Tempírová


