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11. 12. 2011
Ročník XVIII., číslo 49

třetí neděle adventní
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

Velebí má duše Hospodina 
a můj duch jásá v Bohu, 
mém spasiteli, 
neboť shlédl na svou 
nepatrnou služebnici. 
Od této chvíle 
mě budou blahoslavit 
všechna pokolení.

Jan 1,6

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou 
slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: 
dej nám svou milost, abychom se mohli 
radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť  on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.         Amen

ŽALM Lk 1   duch můj plesá v Bohu mém!
1: Iz 61,1-2a.10-11                              2: 1 Sol 5,16-24                           Ev: Jan 1,6-8.19-28
Ordinárium: latinské č. 509               příště  Olejníkovo č. 502
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SvÁtKY a PaMÁtKY tÝdne
Úterý 13. prosince  Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa 14. prosince  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

děKanÁtní Rada. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 14. prosince ke spo-
lečné schůzi děkanátní rady. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. 
   P. František Eliáš

adventní KOnCeRtY
v V sobotu 10. prosince vám chceme zpříjemnit adventní čas, na chvil-
ku zastavit předvánoční shon a pozvat vás na ADVENTNÍ koncert do 
kostela sv. Stanislava v Hynčině. Účinkuje dívčí skupina z Vikýřovic, só-
lový zpěv Ivo Pospíšil. Začátek v 18 hod. 
v NA ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁ-
BŘEH vás zveme v neděli 18. prosince do kostela sv. Bartoloměje v Zá-
březe. Začátek v 15 hod., vstupné dobrovolné.  redakce

KatOlICKÝ dŮM
v Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & country skupiny Ma-
dalen zveme v úterý 13. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánočního 
čaje a tóny tradičních i méně známých koled. Začátek v 18 hodin.
v Především všechny příznivce dobrého 
vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradič-
ní POvídÁní O víneČKU PřI CIMBÁ-
lU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody 
Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zá-
břežské cimbálovky začíná o svátku svatého 
Jana – patrona vinařů, tj. v úterý 27. prosince 
v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky 
(12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky 
není podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme v pátek 30. pro-
since na ZÁBavnÉ OdPOledne S HUdBOU a tanCeM. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil 
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2012 při SIlveStROvSKÉ 
veSelICI se skupinou F-BAND, kterou připravujeme na sobotu 31. prosince. Vstupen-
ku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodej-
ně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, tel. 739 068 248.

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ZMěna teRMínU!! nejbližší setkání Společenství rodin bude v pon-
dělí 19. prosince 2011 opět na Charitě Zábřeh v přízemí od 17.30 do 
19.00 hod.

Za Rodinu v akci zve Monika Sikorová
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OHlaSY. 
PRvní ZÁBřeŽSKÉ vítÁní adventU PRO ŠKOlY a ŠKOlKY. 
Charita Zábřeh ve spolupráci s Rodinou v akci přichystala zají-
mavý program pro děti z MŠ i ZŠ ze Zábřeha. Ve čtvrtek 1. pro-
since byl v prostoru před kostelem sv. Bartoloměje slavnostně 
otcem děkanem Františkem Eliášem požehnán a starostou měs-
ta Zábřehu RNDr. Františkem Johnem zažehnut velký venkovní 
adventní věnec. Pro město i farnost jej připravili dobrovolníci 
organizovaní Charitou, následně jej vyzdobily děti ze školek a 
škol při své návštěvě kostela. Programu se ve čtyřech dnech zú-
častnilo celkem asi 200 dětí. Po úvodním povídání u adventního věnce před kostelem a 
jeho zdobení, následovalo vyrábění lampičky a psaní dopisu Ježíškovi na oratoři. Poté jsme 
dopisy dali na výstavku v kostele, děti jsme pozvali do kostela a hledali s nimi obraz Marie 
a Anděla, kterým adventní příběh začínal. Na závěr každý dostal malého háčkovaného an-
dílka, který jim bude celý advent připomínat, co pěkného s námi děti prožily.  
  Monika Sikorová

KOnCeRt SCHOlY GReGOR. PRaGenSIS, která v Zábřeze vystupovala již po dvaa-
dvacáté, tentokrát s novým cyklem adventních a rorátních skladeb 15. a 16. století, začal ve 
čtvrtek 1. prosince v 18 hod. Slavnostně představili také nové CD „Adventus Domini“, kte-
ré je možné ještě dnes zakoupit za 330 Kč v recepci Charity – prodejně Barborka a přenést 
si tak alespoň část hlubokého koncertního prožitku do svých obýváků. Po ukončení kon-
certu Charita ocenila při příležitosti končícího Evropského roku dobrovolnictví zástupce 
dobrovolníků, kteří jí v minulosti i nyní pomáhají zabezpečovat rozmanité aktivity.
 Program „Zábřež-
ské vítání adventu 
2011“ svou účastí pod-
pořil, i přes nepřízeň 
počasí, velký zástup 
návštěvníků. Výtěžek 
z dobrovolného vstup-
ného a prodeje v cha-
ritním stánku činí té-
měř 24.000 Kč. Po ode-
čtení nákladů s pořádá-
ním benefice Charita za zůstatek, ke kterému přidá výtěžek zářijového koncertu sboru 
Carmen, ještě do konce roku pořídí polohovací elektrické lůžko. Velký dík patří všem ná-
vštěvníkům za účast i štědrost, zábřežské farnosti za poskytnutí zázemí, starostovi města 
Zábřeh za záštitu nad beneficí, SGP za to, že se zřekli svého obvyklého honoráře ve pro-
spěch účelu benefice. Pán Bůh zaplať.  Jiří Karger

vÁnOČní HvěZdY. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o druhé neděli 
adventní prodáno 168 (loni 153) květin a na konto dětské onkologie přibylo 17.420 (loni 
15.712 + 20 Eur). 
 Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je „Vánoční hvězda“ 
provázela celými vánočními svátky.                                 Annemarie Tempírová 
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UČíCí Se CíRKev- StřídMOSt a StříZlIvOSt
S odkazem L Sol 5,23 KKC 1809
 Aby člověk zachovával ctnosti, k tomu potřebuje nej-
dříve jakési základní přesvědčení o Boží lásce. Není to snad 
náhodnou tak, že člověk podléhá pokušení chtít si vzít od 
života a ze života víc než dává nebeský Otec právě proto, 
že zoufale hledá štěstí? Jenomže mimo Boha, a v krajních 
situacích - proti němu. 
 Při pohledu na dnešní dění v euro-americkém prostře-
dí docházíme k závěru, že společnost se zřekla Boha, jeho 
zákona v Desateru, Kristova evangelia a odpovědnosti za 
své činy, zvláště ve vztahu k věčnosti, a nahradila tyto du-
chovní hodnoty hrubým MATERIALISMEM, který zná 
jako vrcholné dobro požitek, oběť a bolest jako jediné zlo. 
 Podle této nauky všechny lidské činy jsou dobré, jestli-
že vedou k vrcholným požitkům, vždyť lidský život má jen potud smysl, pokud si člověk 
zde na zemi hodně užije. Je ctnost dobrá? Jen potud, pokud je prostředkem k rozkoši, 
kterou hledá člověk všemi cestami, stejně tak jako utíká před obětí, bolestí a utrpením. 
 Filozofie antického Říma „chléb a hry“ se v poslední době začíná uplatňovat už na 
dětech v mateřských školkách a to nejenom slovně, ale i názorně. Viz případ učitelky na 
pražské ZŠ Kuncov Arjany Shanetiové, které tamní ředitel vyhrožoval trestním oznáme-
ním a vyhazovem ze školy za to, že odmítla při výuce sexuální výchovy seznamovat děti 
s erotickými pomůckami a praktikami (viz Katolický týdeník XXÍI – 47).
 K čemu toto spěje? K ničemu jinému než k mravnímu rozkladu jedince, rodiny 
a národa (stejně jako při zániku tisícileté Římská říše). Každý je strůjcem svého štěstí. 
K vlastní bolesti zakusí sám, že potěšení hledané bez omezení, milované bez míry, při-
nese nakonec bolest a to tím větší, čím nemírnější byla touha ženoucí člověka za rozko-
ší. Není větší bolesti nad bolest, kterou působí rozkoš, v níž člověk toužil najít všechno 
a nenašel nic. 
 Dnes by si měla společnost vážně uvědomit, že stále větším zaměřením k požitkům 
a vytvářením nových možností a objektů, jak je uspokojit, si sama kope hrob. 
 Jak zcela jiné je životní krédo šlechtického rodu Pernštejnů, které dal vytesat do 
vstupní brány svého hradu: „Aeternus, quia purus“ – „Věčný, poněvadž čistý“. 
 Lidská činnost je potud skutečně lidská, pokud v ní má rozum své náležité místo. 
Řídit se rozumem znamená v nejširším smyslu jednat mravně. Rozum a mírnost vedou 
člověka v jeho činnosti, diktuje vůli, určuje jakým směrem se má dát. Neboť mírnost je, 
jak ji pěkně označuje tradice církve: auriga virtutum, doslovně vozka ctností.
 Hodnota a síla rozumu je zvýšena světlem víry, Božích zákonů, evangelia, takže se 
nakonec ukazuje jako přirozená souhra s nadpřirozenem, souhra lidského s božským. 
 Ke konkrétním životním hodnotám, kterých se mírnost týká, se počítá jídlo a pití, 
společenské uznání, vědění, spravedlnost i pohlavní pud. Není správné odepřít si opráv-
něné požadavky přirozenosti, není však správné nechat si je přerůst přes hlavu. Uměře-
nost se projevuje u jídla a pití jako střídmost a střízlivost, při uplatnění se jako skrom-
nost, u vědění jako obezřetný výběr informací, u spravedlnosti jako ukázněné zasazování 
se o ni, v sexuální oblasti jako čistota. 
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 Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby k dobru, uchovává si zdravou rozvážnost, 
nejedná podle svého „pudu“ a „nenásleduje své choutky a vášně...svého srdce“ (Sir 5,2). 
 Starý zákon často chválí mírnost: „Nedej se strhnout svými touhami, a drž na uzdě 
své choutky“(Sir 18,30). 
 V Novém zákoně je tato ctnost nazývána „umírněností“ nebo „střízlivostí“. Máme 
„v tomto nynějším věku žít rozvážně, spravedlivě a zbožně.“ (Tit 2,12). Žít dobře není 
nic jiného než milovat Boha z celého srdce, z celé duše, celým svým jednáním a svého 
bližního jako sám sebe.
 Co z toho pro nás plyne - zvláště teď v době adventní? Aby obsah krásných a milých 
svátků vánočních pronikl naše srdce, abychom se otevřeli světlu a jasu Boží milosti, Boží 
lásce k betlémskému Dítěti, ale i k jeho církvi a ke všem lidem dobré vůle, čisté radosti, 
dobru časnému i věčnému, jak to zvěstovali andělé na nivách betlémských.
 Proto pochopíme, proč nás církev vybízí, abychom si zachovali tělo i duši neposk-
vrněné pro zdraví své, rodiny a národa, ale i pro Pána. „Sám Bůh pokoje nechť vás cele 
posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do druhého příchodu 
našeho Pána, Ježíše Krista na konci času.       P. Antonín Pospíšil

StaROBYlÉ adventní ZaMYŠlení. 
 Text písně ČLOVĚČE NEVĚŘ SVĚTU ze zpěvníku „Kancionál český“ (1683) - nej-
rozšířenější barokní kancionál, který sestavil jezuita Václav Matěj Steyer. Nápěv z roku 
1613,autor melodie Hans Leo HaBler, původně „Salve caput cruetarum“ 1. pol 13. stol.)

 Člověče, nevěř světu, neb se stále mění, nevěř mu víc než květu, v němž stálosti není. Květ 
jenž nyní krásný jest, zvadne a zahyne a všeliká světa čest v krátkém čase mine.
 Nevěř své spanilosti, nevěř příliš kráse, ani nevěř zdatnosti, již máš v tomto čase; ta spa-
nilost ta krása, pověst tvé zdatnosti, jsou jako květ a řasa, míjejí v rychlosti.
 Nespoléhej se na to, že ti štěstí kvete, bohatství, stříbro, zlato, snadno tě zaplete; i kdyby 
lidé mnozí velmi tě chválili, i to se zrnem brzy, mnozí to zkusili.
 Vše má smrt ve své moci, co na světě žije, nelze před ní utéci, všechno zachvacuje; nic 
proti ní neplatí vojenské nástroje, musí se jí poddati všecky lidské zbroje.
 Neobměkčí ji slzy, úplatek, výřečnost, přijde pro tebe brzy a půjdeš na věčnost. To vše, člo-
věče, zpytuj a na paměti měj, sám nad sebou se slituj, Boha se nespouštěj.

MOdlItBa a SlUŽBa. Pozvánka pro dívky, které chtějí prožít několik dní v klášte-
ře sester boromejek, naplněných modlitbou a službou nemocným v Domě sv. Antoní-
na v Moravských Budějovicích. termíny 28.12. – 2. 1.2012; 17.-19. 2. 2012 a 9.-11. 3. 
2012. Kontakt: S.M. Lucie Horáková, Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice, tel. 
737 764 008, lucie.scb@seznam.cz 

vÝZnaM adventU
 Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj du-
chovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v 
našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.
 V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo 
uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). 
Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani ne-
vypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my...
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 11/2011

ZPRÁvIČKY Z MInUlÝCH aKCí…
Florbalový turnaj (12. 11. 2011). V sobotu 12. listopa-
du se v Zábřeze konal Svatomartinský florbalový turnaj. 
Utkaly se  týmy ze širokého okolí ve třech věkových ka-
tegoriích. Turnaj se koná každý rok a týmů je stále více. 
Turnaj navštívilo přes 180 lidí, což je účast doposud nej-
větší! První kategorie byla pro první stupeň základních 
škol, druhá kategorie pro stupeň druhý a třetí kategorie 
pro střední a vysoké školy. Jelikož byla účast opravdu vel-
ká, hrálo se ve dvou tělocvičnách II. ZŠ v Zábřeze a v tě-
locvičně sokolovny. V první kategorii získal vítězství tým „Štíty“, v kategorii druhé to 
byl tým „Pekovci“ ze ZŠ Severovýchod a ve třetí kategorii nakonec po spoustě námahy a 
emocí získal první místo a putovní pohár svatého Martina tým „Jsme překvapeni“.Tur-
naj se mi určitě velice líbil a rád bych také všem poděkoval, hlavně tedy za skvělou orga-
nizaci pořadatelům, kteří s turnajem měli opravdu hodně práce. Příští rok se rozhodně 
chci opět zúčastnit a doporučuji účast i ostatním, kteří si rádi zahrají florbal a poznají 
nové lidi.   (Franta S.)
  
Církevní silvestr (26. 11. 2011). 26. listopadu se uskutečnil již tradiční církevní silves-
tr a tentokrát se konal ve Svébohově. Začalo se nejlépe, jak jen mohlo, a to mší svatou 
v místním kostele, při které nás doprovázela schola ze Zvole pod vedením Aničky Barto-
ňové. Potom jsme se přesunuli do kulturního domu, kde začal samotný program. Celým 
večerem nás provázely pohádkové bytosti jako Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, Sně-
hurka... Během večera se hrály různé zábavné hry, např. přenášení lentilek, tanec s jabl-
ky a mohli jsme si otestovat znalost melodií z různých pohádek a večerníčků. Na oslavu 
se přijeli podívat také vyslanci z arcidiecézního centra pro mládež Jan Váňa a otec Petr 
Bulvas. Ke konci večera ještě proběhla bohatá tombola, ve které každý vyhrál jednu až 
dvě ceny. Po předání cen se už jen tancovalo a tancovalo… Půlnoční modlitbou zakon-
čil církevní rok otec František Dostál. Když už mnoho lidí odjelo domů, rozhodlo se, že 

se trochu pouklízí a ti nejvytrvalejší 
zde dokonce přespali. Myslím, že celý 
tento silvestr byl smysluplně stráve-
ným večerem. Co vytknout pořada-
telům? Snad jen to, že mohli na začát-
ku zvolit nějakou seznamovací hru, 
protože jsem nestihl pořádně poznat 
všechnu mládež našeho děkanátu.   
 (Honza V.)
PS: Moc děkujeme všem sponzorům 
za dary do letošní opravdu bohaté 
tomboly!  Animátoři
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CO PRO vÁS PřIPRavUJeMe…
Silvestr na Přístavu 28. 12. 2011– 1. 1. 2012. Jako 
každý rok, tak i letos je možnost strávit Silvestr na 
Přístavu v Rajnochovicích. Minulý rok měl zábřežský 
děkanát slušnou účast a věříme, že se nás tam opět 
sejde co nejvíce. Celý silvestrovský týden bude zasa-
zen do prostředí Středozemě a života hobitů. Letos se 
dokonce na přípravě programu podílí i dva naši ani-
mátoři, takže se určitě máme na co se těšit! Kromě 
her a spousty zábavy bude příležitost i k zamyšlení se 
nad sebou a nad uplynulým rokem a za vše poděkovat 
Pánu. Třeba pěší poutí na Svatý Hostýn, která je sou-
částí programu. Cena je 500 Kč a je nutné se přihlásit 
nejpozději 10 dní předem na adrese: www.ado.cz/mladez 

tříkrálový ples 7. – 8. 1. 2012. A nakonec pozvání na již tradiční Tříkrálový ples, který 
pořádají týmáci z Přístavu a který se bude konat v kulturním domě v Podhradní Lhotě. 
Letošním tématem je „Karibik dream“, takže si s sebou určitě nezapomeňte přibalit ně-
jaký ten karibský doplněk. Ples je nejen příležitostí k tanci a zábavě, ale také k poděko-
vání rajnochovickým farníkům za podporu, kterou dávají Arcidiecéznímu centru živo-
ta mládeže Přístav a členům občanského sdružení Sarkander. Jsi- li náruživý tanečník 
a hudba tě zvedá ze židle, měl bys dotančit a zaplesat s námi. K tanci i poslechu bude 
hrát skupina Faťamorgána, nebude chybět bohatá tombola nebo půlnoční překvapení! 
Cena je 100 Kč.

něco na zamyšlení…  Spadne-li nám něco krásného a cenného bez varování „z čis-
tého nebe“, samozřejmě překypujeme radostí, ale stěží jsme s to plně to přijmout a do-
cenit. Abychom dokázali něco skutečně cenného přijmout, je třeba se na to důkladně 
připravit.
 Naše touha je přípravou: vydobývá nové hlubiny našich schopností. Řečiště hluboké 
sotva dva metry nemůže pojmout mnoho vody. Touha prohlubuje naše vnitřní řečiště 
a mobilizuje zároveň naši energii, takže se všechny naše síly spojí a nasměrují k vytou-
ženému cíli.
 Když se má narodit dítě, připravuje se matka na jeho příchod dlouhým, intenzivním 
toužením. Tak se i my připravujeme na Boží příchod do našeho srdce a na svět. Čím více 
toužíme, tím více On dokáže naplnit nás a celý svět.     
  (z knihy W. Stinissena I dnes je den Boží)
několik návrhů k prožití adventu:
-  Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do všeho, co 

jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve 
které se nacházíš! 

-  Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. 
-  Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. 
-  Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou. 
-  Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.
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lošticko     lošticko     lošticko
vZPOMínÁMe na P. JOSeFa ČeRnÉHO. 14. prosince 2011 uplyne 
20 let od úmrtí P. Josefa Černého, faráře loštického, který naši farnost 
spravoval v časech nepříliš lehkých. Narodil se v Čechovicích ( okr. Pro-
stějov) 16. července 1907. V Prostějově studoval na gymnáziu a pak te-
ologii v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1935. Jako kap-
lan působil ve Val. Kloboukách, Ivanovicích, Tištíně, Holicích, Frýdlantu 
nad Ostravicí, pak jako farář ve Veselí u Val. Meziříčí. Když byl farářem 
v Horní Lhotě u Luhačovic, 14. 12. 1950 byl zatčen a odvezen do inter-
načního tábora pro kněze a řeholníky v Želivi. Pak “putoval” do věznice 
v Hájku u Prahy a po “soudu” v Kladně byl odvezen spolu se třiceti kněžími do věznice v Kut-
né Hoře. Soudruzi ho propustil před Vánocemi v roce 1953. Další tři roky pracoval ve výro-
bě a do duchovní správy se dostal 1. ledna 1957. Místo určení: Jindřichov na Moravě. Pozdě-
ji spravoval 10 let taky farnost Nové Losiny. 1. prosince 1966 se stal farářem v Lošticích, kde 
působil plných 25 let. Zemřel náhle, v kostele sv. Prokopa u oltáře, těsně před začátkem mše 
svaté ke cti sv. Jana z Kříže 14. prosince 1991. Je pohřben na místním hřbitově v kněžské hrob-
ce. Mnoho jeho současníků, zdejších farníků nevědělo o jeho internaci v časech totality. Na-
vzdory nelehkým časům vydal pěkné svědectví svým kněžským životem. Kéž Kristus, Dobrý 
pastýř je mu na věčnosti odměnou. Mše sv. za P. Josefa Černého bude ve středu 14. prosince 
2011 v kostele sv. Prokopa v 17. 00 hod.  vděční loštičtí farníci 

v Kroky loštických misionářů povedou na letošní poslední Adventní obnovu do Holešo-
va. Prosíme o vzpomínku ve vašich modlitbách za nás i farnost Holešov ve dnech od 15. – 18. 
prosince 2011. Děkujeme!
v Svátost smíření před Vánocemi – ve středu 14. prosince 2011 bude v Lošticích vysluhovat 
sv. smíření P. Metoděj Hofman OT, z Měrotína. Využijte tuto možnost od 15. 00 – 17. 00 hod.  
  Žehnají Vám loštičtí pastýři
CHaRIta ZÁBřeH
PeČOvatelKa ROKU Se StaRÁ O KlIentY na MOHelnICKU
 Od pondělka 5. 12. se může zábřežská Charita pyšnit tím, že zaměstnává jednu z deseti 
„Pečovatelek roku 2011“. Uvedeným titulem byla oceněna paní Jaroslava Klímová ze Stude-
né Loučky, která pracuje v mohelnické pobočce charitní pečovatelské služby. Uznání za dva-
náctiletou práci ve prospěch seniorů, nemocných či lidí s handicapem paní Klímová převzala 

z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy 
Němcové. Prošla sítem hodnocení komise odborníků ze 
sociální oblasti, které zaujal nominační dopis spolupra-
covníků i vděčných klientů. Soutěž organizuje Diakonie 
ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze ve spoluprá-
ci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, pod zášti-
tou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. In-
formace k celé akci, včetně videozáznamu reportáže, se-
znamu dalších oceněných, citace zúčastněných, lze získat 
např. ve zpravodajství České televize http://www.ceska-
televize.cz/ct24/domaci/155858-ceskobratrska-cirkev-
ocenila-nejlepsi-pecovatele-roku-2011/           
            Jana Skalická, asistentka pro PR, tel. 736 509 431
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KříŽeM KRÁŽeM PO HaItI (pokračování č. 11)
 Ráno jsem se probudil a začal jsem si pomalu uvědomovat několik pozitivních změn. 
V první řadě nebylo slyšet žádný šum zvenčí, což znamenalo, že neprší. Kapky vody na stropě 
sice visely, ale voda už nekapala. Komáři se nedostali pod moskytiéru, takže nebudu akutně 
potřebovat transfůzi krve. Pomalu jsem se vyhrabal z postele a dalším milým překvapením – 
byla voda ve splachovači na toaletě. Sprcha sice nefungovala, na to už tlak vody nestačil, ale 
z kohoutku tekl „pramíneček“, takže jsem mohl dokonce oholit. Na čištění zubů a opláchnutí 
kartáčku musí mít ale každý, nechce-li riskovat problém, pitnou vodu. Musím však přiznat, 
že se o nás starali, jak nejlépe mohli a uměli. Připravili nám snídani a snažili se, aby to pěkně 
vypadalo. 
 Hned po snídani jsme vyrazili do první školy v Roche a Bateau, kterou má na starosti 
sympatický kněz, P. Yvon Beliard. Tam jsme měli setkání s dětmi a jejich rodiči. Nebyli zdaleka 
všichni, protože kvůli dešťům byla výuka zrušená. Ze vzdálenějších míst se děti do školy ne-
dostaly. Bylo to velmi milé a hned po krátkém setkání jsme se dali do fotografování.. Nebylo 
to ale vůbec jednoduché. Haitské děti se velmi dobře fotografují, ale v okamžiku, kdy si toho 
všimnou, okamžitě strnou, vyšponují se, připaží ruce těsně k tělu, a kdeže jsou jejich typic-
ké široké úsměvy. Fotografie přece musí vypadat seriózně – tedy vážně. Mně se ale nechtělo 
přivézt domů fotografie, které by připomínaly Terakotovu armádu v Číně. Musel jsem pou-
žít všechny možné finty, abych je trochu rozesmál. Výraz „suri puri“ (usměj se na mně) jsem 
při desátém dítěti začal nenávidět. Při představě, že budu fotografovat 400 - 500 dětí po 3 – 
5 fotkách, jsem se vnitřně hroutil. Ale atmosféra se přece jen trochu uvolnila, když jsme jim 
fotky hned ukazovali. Předali jsme otci Beliardovi instrukce a hned jsme pokračovali do Co-
teaux, kde byla situace obdobná. Děti se do školy kvůli dešťům a nebezpečnému terénu nedo-
staly. Mohli jsme si jen prohlédnout školu, ale byli jsme zklamaní, protože jedním z hlavních 
cílů bylo, setkat se se všemi dětmi, pořídit jejich aktuální fotografie a dovézt jejich sponzorům 
čerstvé zprávy. 
 Záhy jsme odjeli na poslední místo do Damassin, kterou spravuje kněz a zároveň ředitel, 
P. Jean Jacques Cassamajor. Říká se, že konec dobrý, všechno dobré. Tam byly naopak všech-
ny děti a počasí bylo taky pěkné. Uprostřed nádvoří školy stál strom, na kterém byla spousta 
hnízd, pravděpodobně nějakých snovačů. Bylo jich tam plno a všechna byla obydlena žluto-
zelenými ptáčky, kteří si pořád měli co povídat. Vzpomněl jsem si na knížku Ondřeje Seko-
ry, kterou jsem měl v dětství velmi rád – o ptačím stromu. Nafotili jsme všechno, děti, pana 
ředitele i strom. Také jednu maminku s postiženým dítětem, které jsme slíbili hledat pomoc 
u dobrých lidí v České republice.
 Poté jsme jeli zpět do Les Cayes, 
abychom fotografie hned stáhli, roz-
třídili a přiřadili k nim jména. Kdy-
bychom to neudělali ihned, už by 
se v tom nikdo nevyznal. Nějakou 
dobu jsem se ještě probíral fotkami 
dětí a přemýšlel o tom, co by s nimi 
bylo, kdybychom jim společně ne-
pomáhali. Jaký by asi byl jejich sou-
časný a budoucí život? Uvědomo-
val jsem si také odpovědnost, kterou 
jsme na sebe vzali.        Václav Keprt   
                          (pokračování příště)
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 4. prosince: Červená Voda 1.770; Domov důchodců sv. Zdislavy 217; 
Mlýnický Dvůr 120; Písařov 1.076; Jakubovice 545; Dary: Jakubovice 8.000. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Pastorační rada Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 12. prosince v 16.45 na faře 
v Písařově.
 

PředvÁnOČní KOnCeRtY. 
v Všichni jste srdečně zváni do Janoušova (u Bušína) na 
předvánoční koncert dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, 
který bude v sobotu 10. prosince v 17.30 hod. 
v Všichni jsou srdečně zváni také na předvánoční kon-
cert do Jakubovického kostela, kde v sobotu 17. prosince 
v 17.00 hod. vystoupí dUO teReS a Jana Krajčovičová 
tasovská. Mimo jiné zazní skladby A. Vivaldiho, J.S.Bacha.
v Zveme všechny milovníky krásné hudby na adventní koncert do Červené Vody, kte-
rý se v místním kostele uskuteční v sobotu 17.12. v 16:00. V provedeni sopranistky Mar-
tiny Macko a klavíristy Martina Hrocha zazní mj. skladby Ch.Gounoda, G.F.Händela, 
G. Faurého, J.S.Bacha, G.B.Pergolesiho, A.Michny z Otradovic.  P. Radek Maláč

Všem doporučuji využít předvánoční zpověď, kdy bude přítomen i cizí zpovědník: Ja-
kubovice v pátek 16. 12. od 15.00, Písařov v pátek 16. 12. od 15.30, Červená Voda v sobo-
tu 17. 12. od 9.00 do 10.00 hod.  

postřelmovsko       postřelmovsko

SBíRKY. V neděli 18. prosince bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minu-
le 5.355Kč) a v Chromči (minule 3.400Kč).  Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

ŽIvÝ BetlÉM. V sobotu 17. prosince jste zváni do Sudkova na živý betlém. Začátek 
v 16.00 hodin. Mše svatá v kapli bude v 17.00 hod. 

PříleŽItOSt Ke SvatÉ ZPOvědI Před vÁnOCeMI: 
Postřelmov - pátek 16. 12. od 16.00 hodin zpovídá cizí zpovědník, dále v úterý 20. 12. od 
16.00 a v pátek 23. 12. od 16.00 hodin. 
lesnice – středa 14. 12. Lesnice od 16.00, středa 21.12. Leština od 16.00 hod.  P. V.Jahn

tradiční charitativní akce "vánoční hvězda". V našich kostelech se v sobotu a v nedě-
li 3. a 4.12.2011 prodalo celkem 150 kusů Vánočních hvězd: Postřelmov 45 ks, Chromeč 
51 ks, Sudkov 10 ks, Lesnice 34 ks a Dlouhomilov 10 ks. Zároveň jsme obdrželi i finanč-
ní dary v celkové hodnotě Kč 350 (Postřelmov Kč 300 a Lesnice Kč 50). Upřímné Pán 
Bůh zaplať všem, kdo jste zakoupením květiny nebo finančním darem přispěli na konto 

Sdružení Šance, které pomáhá onkologicky a hematologicky ne-
mocným dětem při Fakultní nemocnici v Olomouci. Velký dík 
samozřejmě patří i všem obětavým lidem, kteří pomáhali při or-
ganizování této sbírky a při prodeji květin. Ať vám Pán žehná 
a provází vás svou pomocí. Ludmila Leharová
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mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírka z neděle 4. prosince: Mohelnice 3.694; Úsov 1.304 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v V úterý 13. 12. v 14.00 hod na faře se koná pravidelné setkání seniorů. 
   V. Vykydalová, V. Šléšková

farnosti spravované z  tatenice

Sbírka z neděle 4. prosince: Lubník 980; Tatenice1.170; Hoštejn 1.280; Kosov 520 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

POZvÁní na adventní KOnCeRt. Tuto neděli 11. prosince po-
řádá Základní škola v Hoštejně ve spolupráci s obecním úřadem a far-
ností adventní koncert.
Koncert začíná v 15.00 hod. v kostele sv. Anny. Tímto již tradičním 
koncertem bychom rádi přispěli ke krásnému prožití třetí adventní 
neděle a blížícího se závěru letošního roku. Všichni jste srdečně zváni. 
Vstupné bude dobrovolné.                                         Mgr. Luděk Diblík

štítecko      štítecko      štítecko

Sbírka z neděle 4. prosince: Štíty 1.760; Cotkytle 370; Horní Studénky 1.600. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

PříleŽItOSt Ke SvÁtOStI SMíření. ve Štítech v pátek 16. 12. od 16.00; v Horních 
Studénkách v sobotu 17. 12. od 14.00.

SvÁtOSt POMaZÁní neMOCnÝCH. V neděli 18. prosince při nedělní mši svaté 
bude ve všech farnostech společné udílení svátosti pomazání nemocných. 

POřad BOHOSlUŽeB O vÁnOČníCH SvÁtCíCH:
24. 12. Štědrý den – Cotkytle v 15 hod. otvírání jesliček; večerní bohoslužby: Horní Stu-
dénky 20; Štíty 22 hod. 
25. 12. narození Páně – Horní Studénky 7.30; Štíty 9.00; Cotkytle 11 hod.
26. 12. sv. Štěpán – Horní Studénky 7.30; Štíty 9.00; Cotkytle 11 hod.

vÁnOČní KOnCeRtY:
v V sobotu 17. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech účinkuje v PÁS-
MU VÁNOČNÍCH KOLED smíšený pěvecký sbor BENDL z České Třebové. Začátek 
v 17 hod. 
v Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy Zábřeh, pobočka Štíty bude v kul-
turním domě v pondělí 19. prosince od 16.30 hod. 

BlaHOPřÁní. V sobotu 17. prosince 2011 se dožívá devadesáti roků 
paní Štěpánka Janků z Horních Studének. Děkujeme jí za dlouholetou 
službu pro farnost - zpívání v chrámovém sboru ve Studénkách i v širo-
kém okolí. Do dalších let přejeme pevné zdraví a hojnost Božích milostí.  
 P. Stanislav Suchánek a farníci z Horních Studének
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Sbírky z neděle 4. prosince: Zábřeh 8.230; Jedlí 1.700; Svébohov 2.100; Klášterec 1.340; 
Zvole 4.010 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 2.000; na Haiti 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
na kostel sv. Barbory jste v listopadu do kasičky ve farním kostele darovali 3.050 Kč.   
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

adventní ČeKÁní S MaRIí. lk 1, 26 – 32
 „…anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského měs-
ta, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem 
jménem Josef z Davidova rodu a panna se jmenovala Maria. 
Anděl k ní vešel a řekl: Buď zdráva, milostiplná! Pán s Tebou! 
Když to uslyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav zna-
menat. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost 
u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude ve-
liký a bude nazýván Synem Nejvyššího…“
 Maria se pečlivě připravovala na narození svého syna. I my 
se v adventu připravujme na Vánoce, slavnost narození Krista! 
Nejlepší přípravou bude jistě účast na mši svaté. Za každé slavení mše si děti mohou při-
dat hvězdičku na oblohu – tabuli v kostele. Velkou radostí nám bude rozzářené nebe!
 Pro ty, kteří chtějí plnit úkoly jako je pomoc doma, četba Písma či potěšení blízkého 
člověka, jsou v ošatkách jako téměř každoročně lístečky na vylosování. Za každý splněný 
úkol můžete rovněž připnout hvězdu. Přejeme dětem i dospělým krásný adventní čas.
   Vaši katecheté

CHaRItní ReCePCe – PROdeJna BaRBORKa. 
Adventní doba je nejen doba příprav, ale také doba zklid-
nění. Člověk by se měl umět na chvíli zastavit v celodenní-
ho shonu a zamyslet se, co vlastně advent znamená. Cha-
ritní recepce a prodejna Barborka nabízí takové zklidnění 
přímo v centru města. Přijďte si k nám posedět, vybrat si 
pěknou knížku, kterou si můžete prolistovat nebo se do ní 
i začíst a samozřejmě, pokud vás zaujme, i odnést domů. 
Nebo si můžete zasurfovat na našem veřejném internetu. 
My vám k tomu nabídneme drobné občerstvení – kávu, čaj i sušenku. 
 Abyste to v předvánočním shonu všechno stihli, prodloužili jsme naši pracovní dobu 
od 1. 12. 2011 do 23. 12. 2011 až do 17 hodiny odpolední. A kdo chce získat 10% slevu 
na veškeré knihy, ať nás navštíví v sobotu 10. nebo 17. prosince v době od 8 do 12 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme klidné prožití adventní doby.  Pracovníci recepce

 

POděKOvÁní. Na výzdobu kostela je potřeba většího množství 
květin. Jsou mezi farníky takoví, kteří na tuto výzdobu po celý rok 
přispívají květinami, peněžními dary i modlitbou. Všem jim děkuje-
me a přejeme hojnost Božího požehnání.   
 Za květinářky Marta Kaděrová


