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1. 12. 2013
Ročník XX., číslo 48

první 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

„Proto i vy 

buďte připraveni, 

neboť Syn člověka 

přijde v hodinu, 

kdy se nenadějete.“
Lk 24,44

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 122  do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
1: Iz 2,1-5                                                2. Řím 13,11-14                                    Ev. Mt 24,37-44
Ordinárium: Břízovo č. 503                 příště Ebenovo č. 504
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SvÁtKY a paMÁtKY tÝdne
úterý 3. prosince památka sv. Františka Xaverského, kněze
pátek 6. prosince sv. Mikuláše, biskupa
sobota 7. prosince památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

advent
po dobu adventu, nebude bývat v neděli odpoledne svátostné požehnání v děkanském 
kostele, kostel však bude otevřený.
také čtvrteční večerní bohoslužba pro děti v době adventu slavena nebude (děti budou 
přicházet na roráty).

rOrÁtY v ZÁBŘeZe. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v 6.45 hod. 
(v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Po mši bude pro děti na faře 
připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. pokud upečete pro zpestření jídelníčku ko-
láče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby 
mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo!  P. František Eliáš

KOnCert SCHOlY GreGOrIanY praGenSIS v ZÁBŘeZe
České a latinské roráty 15. a 16. století zazní při koncertu v pondělí 2. 12. 2013 v 18 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu.                                                           Vstupné dobrovolné.

* patrocinium kostela sv. Barbory oslavíme při mši svaté ve středu 4. prosince  
v 17.30 hod. Celebrantem mše svaté bude Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký, 
metropolita moravský. 

*  O prvním pátku v měsíci 7. prosince můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze od 
15.00 hod. přijmout svátost smíření. 

*  V neděli 8. prosince při mši svaté v 8.30 hod. vzpomeneme výročí 300 let morového slou-
pu na Masarykově náměstí v Zábřeze. 

* V neděli 8. prosince v 16 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na adventní koncert ZUŠ 
Zábřeh.

*  Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 11. prosince. Mši svatou budeme společně 
slavit v 9.40 hod.   P. František Eliáš

paStOraČní rada FarnOStI ZÁBŘeH se sejde v pondělí 16. prosince v 18.30 hod. 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh.  P. František Eliáš

KrIStÝn SlUŽeBníK s.r.o. Ve středu 11. prosince 2013 od 9 hod. do 
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří 
jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na 
starosti energie pro domácnost.  P. František Eliáš, děkan
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KatOlICKÝ dŮM ZÁBŘeH
v Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 
1. prosince na tradiční SetKÁní S MIKUlÁŠeM. Od 
15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kultur-
ní program. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše 
a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.

v MetOděJ – vOJÁK a BISKUp. Již podruhé v průběhu letošního roku 
zavítá do Zábřeha filmový scénárista a spisovatel Oldřich Selucký. Svoji dub-
novou přednášku věnoval převážně osobě Konstantina – Cyrila. Na pozvá-
ní Spolku Metoděj a místní pobočky Moravsko-slezské křesťanské akademie 

představí v úterý 3. prosince v Katolickém domě druhého z bratrské dvojice – vysoce po-
staveného konstantinopolského vojáka a pozdějšího velkomoravského biskupa Metoděje. 
Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné. Po skončení přednášky možnost zakoupení auto-
rových knih a následná autogramiáda.
Nejnovější Seluckého kniha nazvaná Vojmírova cesta je naším tipem na vánoční dárek.

v  V sobotu 28. prosince Vás zveme na již tradiční pUtOvÁní Za BetlÉMY. Prohléd-
neme si historické betlémy v muzeu v České Třebové, nově instalovaný Proboštův betlém 
v Třebechovicích a na závěr navštívíme „Perníkovou chaloupku“ pod Kunětickou horou 
u Pardubic. Odjezd od Kulturního domu v ZÁBŘEZE v 8.00 hodin. Zájemci se mohou při-
hlásit do 18. prosince u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732. 

v  Z HněvKOva aŽ dO JerUZalÉMa. Dal-
ší zajímavou přednášku připravujeme na úterý  
10. prosince. Učitel dějepisu ZŠ Boženy Němcové 
v Zábřeze, Mgr. Jaroslav Vít nám v audiovizuálním 
pořadu představí svoji cestu z Hněvkova až do Jeru-
zaléma, na kterou se vydal v rámci svého vzdělávací-
ho projektu o holocaustu. Ožije tak před námi noční 
Jeruzalém, společně můžeme rozjímat u Zdi nářků, 
zavítáme do tamější tržnice a prostřednictvím histo-
rických památek se podíváme až k samotným počát-
kům křesťanství. Stačí jenom přijít, poslouchat a dívat se. Začátek v 18.05 hodin.

  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

prOSInCOvÝ prOGraM „HníZda“
Úterý 3. 12.:  8.30 – 11.30 hod. Beseda na téma: Mikuláš a čer-

ti... čerti ano, či ne? 
 Je vhodné strašit děti???
Středa 4. 12.:  8.30 – 11.30 hod. Tvoříme vánoční ozdoby a dekorace
Čtvrtek 5. 12.:  8.30 – 11.30 hod. Návštěva Mikuláše a anděla v 9.30 hod. 
 v klubovně Hnízda (8.30 – 9.30 cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ).
pátek 6. 12.:  8.30 – 11.30 hod. Modlitby matek s nejmenšími dětmi
Úterý 10. 12.:  8.30 – 11.30 hod. Beseda na téma: Advent v rodině
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ZaMYŠlení S OtCeM antOníneM 
 ÚVODEM: V poslední době se v církvi ob-
jevuje snaha o prohloubení víry a života věří-
cích v duchu evangelia. Zvlášť významnou akcí 
našich biskupů bylo vyhlášení šestiletého cyk-
lu Učící se církve. Loni se k tématům Učící se 
církve přidal i Rok víry, vyhlášený papežem Be-
nediktem XVI. a rok 2014 vyhlašuje ČBK Ro-
kem rodiny (na připomínku Roku vyhlášeného 
OSN před 20 lety).
 Z možných témat jsem pro tento rok vybral 
ty, které jsou pro naši víru nejdůležitější, a doplnil je tématy k ROKU RODINY. Zda se to 
podařilo skloubit – toto hodnocení záleží na čtenářích, kteří moje zamyšlení budou číst, 
brát je jako materiál ke vzdělání ve víře nebo jako témata k rozjímání, či jako směrnici eti-
ky a mravnosti.
 Kéž nás Duch Svatý provází světlem své milosti a Panna Maria svou přímluvou zvýší 
jeho působnost k našemu otevření se pro věci Boží v našem životě časném a tím i na cestě 
k věčnému a blaženému životu. 
lItUrGICKÝ rOK (Řím 13,12b-12a)
 „Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla 
tenkrát, když jsme uvěřili.“ (sv. Pavel Řím 13,11) Zvláště na začátku každého díla je třeba 
dohlédnout na jeho konec. K tomu už staří Římané měli heslo: „Cokoliv děláš, dělej dobře 
a mysli na konec.“ Smrt je jistá skutečnost na konci našeho pozemského života a následně 
soud a věčnost – šťastná nebo bolestná. 
 Tuto neděli začíná advent – doba očekávání příchodu Ježíše Krista ve zrození i na konci 
časů. 
 Jednomu časovému úseku čekání říkáme rok, který má pro nás věřící dvojí tvářnost 
– jako rok občanský a jako rok církevní-liturgický. V občanském i církevním roce ubí-
há stejně den, týden, měsíc, rok, ve stejném prostoru, vesmíru, na stejné Zemi a je stejně 
řízen během Země okolo Slunce - vše pro křesťana stejně jako pro děti tohoto světa. Ale 
pro křesťana má rok zcela jinou náplň a to náplň liturgickou. Už tím, že se křesťan denně 
probouzí také proto, aby se znovu vzchopil ke chvále Boha, jemuž patří každý den, a měly 
by mu patřit také všechny naše myšlenky, slova a skutky. Večer pak uléhá, aby načerpal 
spánkem nových sil k službě, ke cti a k slávě Boží a tím i Božímu lidu. Každý den v týdnu 
je v liturgickém roce posvěcen nějakým dílem Božím, životem některého světce, sedmero 
svátostmi, Pannou Marií, a hlavně životním dílem Ježíše Krista a jeho vrcholným a slav-
ným Zmrtvýchvstáním, jímž dokázal svou naprostou moc nad nebem, zemí i peklem. 
Tím a ještě mnoha jinými připomínkami nás chce církev povzbudit do služby Bohu.
 Nosnými pilíři liturgického roku jsou dva sváteční okruhy. Starší velikonoční a o něco 
mladší vánoční. Velikonoční okruh má své přípravné období 13,5 týdne od Popeleční stře-
dy až do západu slunce Bílé soboty a sváteční dozvuk sedmi týdnů od velikonoční neděle 
až do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vánoční okruh napodobuje svou strukturou okruh 
předchozí. Začíná přípravným obdobím adventu vymezeným čtyřmi adventními neděle-
mi před Slavností Narození Páně 25. prosince a přechází ve sváteční dozvuk až k neděli po 
6. lednu, kdy církev slaví svátek Křtu Páně. Týdny mezi uvedenými okruhy se označují jako 
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liturgické mezidobí. Celek obou svátečních okruhů spolu s liturgickým mezidobím a svát-
ky, kterými se připomínají další biblické události, nese označení temporál. Do liturgického 
roku však patří také sanktorál, což je souhrn svátků křesťanských světců vázáných na ne-
měnná kalendářní data.
 Autor „Římského misálu“ vydaného ještě před 2. vatikánským koncilem, P. Marian 
Schaller O.S.B. má ve svém pojednání o liturgickém roku působivé vybídnutí ke službě 
Bohu a jeho dílu, církvi: „Kristus je Pánem vesmíru a všech stvořených věcí, ale také času. 
Na to nemyslí svět, neboť Krista nezná; na to však musí myslet křesťan, jenž nese jeho jmé-
no a je druhým Kristem, neboť celý jeho život má být napodobením života Kristova. Kris-
tus posvětil půdu naší zeměkoule tím, že po ní chodil. Kristus však také posvětil tvář slun-
ce, kolem něhož země obíhá a počítá tak svůj čas - září svého boholidského života, takže 
všecka roční období na věčné časy sálají odrazem přesvatého a přečistého tohoto světla - 
Bohočlověka.“
 Minuty, hodiny, dny a roky mají pro nás jen potud cenu, pokud byly žity s Kristem a pro 
Krista. Pak se nemusíme rmoutit, že uplynuly, neboť nás očekává ještě čas, jenž nebude mít 
nikdy konce. Naplněn bude rozkoší, již žádný lidský jazyk nedokáže vypovědět, neboť lid-
ská duše si nedovede představit tak obrovskou krásu. Dej nám ji Bůh všem skrze Pána na-
šeho Ježíše Krista, za věrné a oduševnělé soužití s posvátnými tajemstvími roku církevního, 
liturgického.
 Použijme adventní doby k tomu, abychom se ve vroucí modlitbě, v upřímné kajícnosti 
a v srdečné lásce ke Kristu připravili na příchod Spasitele ve svatém přijímání, i na koneč-
ný jeho příchod k soudu osobnímu ve chvíli naší smrti, stejně tak i na konci času při soudu 
všeobecném.  P. Antonín Pospíšil

FarnOSt SvÉBOHOv. 
ŽeHnÁní JUBIleJníHO KŘíŽe se uskuteční dne 5. 12. 2013 
ve Svébohově - Chaloupkách v 16.30 (přede mší sv.)
 Jubilejní kříž byl zbudován z těchto důvodů:
 Kdysi bývalo dobrým zvykem umisťovat kříže, Boží 
muka, kapličky a obrázky při cestách do sousedních obcí  
u nás je najdete při cestě do Jedlí, Zborova, Postřelmůvka, 
Zábřeha. Ale při silnici z Václavova do Svébohova kříž před 
naší obcí chyběl.
 V mých rodných Chaloupkách kdysi stál v jedné zahrád-
ce dřevěný sloupek s obrázkem Panny Marie, který se bohu-
žel nezachoval. Tento kříž ho nahrazuje a zároveň je vzpo-
mínkou na všechny obyvatele Chaloupek, které jsem znal 
a kteří v této části obce žili, narodili se či zemřeli. 
 Především je však tento kříž věnován památce našeho 
otce Hynka (na tento den připadá 100. výročí jeho narození) 
a jeho otce Jana (blíží se 100. výročí, kdy padl ve světové vál-
ce). Nápis na kříži „Dědictví otců zachovej nám Pane“ záro-
veň odkazuje k letošním cyrilometodějskému jubileu.    

Vojtěch Kolář
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Pastýřský list Advent 2013 
Drazí bratři a sestry,
začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod 
Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho 
nový příchod do našeho každodenního života už nyní.
Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní 
pozornost rodině, jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výro-
čí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez 
uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme 
součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí 
stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje sku-
tečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve 
volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou 
výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morál-
ní prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže 
dobře fungovat ani stát.
Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé 
rodiny, aby se o své bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především, aby 
sami věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struk-
tura společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím 
každého z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společ-
ných kroků. V adventu se zaměříme na modlitbu.
Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví svá-
tosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. Do-
dejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje svou identitu rodinné 
církve a čerpá z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se 
otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své po-
třeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh. 
Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když denně 
prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých zra-
nění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, za-
kouší radost z vnitřního osvobození a nachází novou naději.
V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, ně-
kde vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok správným 
směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou 
před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se mod-
líte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je veli-
ce důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bez-
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dětní manželé, jinak s malými či velký-
mi dětmi, jinak, když manželé stárnou. 
Možná jste udělali dobrou zkušenost se 
společnou modlitbou v některé životní 
etapě, a protože jste nedozráli do další 
etapy, tak jste se společnou modlitbou 
skončili. Začněte znovu hledat vhodný 
způsob Vašeho společného otevírání se 
Bohu.
Všichni máte doma Kancionál, kde ne-
jsou jen písně, ale také modlitby. Jsou 
tam návody a příklady modliteb. Kde 
rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do 
modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo 
dobré si v adventě zopakovat či naučit 
se některé koledy, abyste si je mohli na 
Vánoce společně zazpívat u domácího 
betléma. 
Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. 
V některých farnostech si podle ní udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních 
společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz udělali v rodinách a tak na-
šli něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním ži-
votě. Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá ško-
la modlitby.
A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně 
adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli 
s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jdě-
te na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více 
rodin, které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společ-
nou pouť za obnovu rodin, putujte společně celá rodina, pokud to bude jen tro-
chu možné. 
Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin 
modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, 
kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, pro-
sím, aby se ke mně přidali svou modlitbou 
za rodiny v diecézi.
Všem přeji požehnané dny adventní doby 
a každému ze srdce žehnám. 
           
 Váš arcibiskup Jan
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OBČanSKÉ SdrUŽení Sv. BarBOra ZÁBŘeH InFOrMUJe -2013/3

Závěrečná zpráva.
 Vážení farníci, vážení příznivci Barborky. Po šesti letech pra-
cí, vynaloženého velkého úsilí a s Vaší pomocí, bylo dokončeno 
dílo, které se stává vizitkou farnosti a je připraveno sloužit ke cti 
a slávě Boží.
 Dokončili jsme poslední velké stavební práce, které bylo nut-
né udělat pro odstranění skrytých závad na nosných konstruk-
cích pozednic, stropních trámů a krovů napadených dřevokaz-
ným hmyzem. Firma KROVSTAV Hanušovice pod vedením 
pana Temňáka odvedla profesionální výkon a bez narušení stro-
pů v hlavní lodi kostela provedla potřebnou výměnu a opravu.
 Práce byly prováděny na stavební povolení a při následném kolaudačním řízení byly 
kladně hodnoceny jak pracovníky Stavebního odboru MÚ Zábřeh, tak i památkáři. 
 Souběžně bylo firmou THERMOSANACE Ostrava provedeno ošetření věže kostela 
napadené tesaříkem, s garancí, že dřevokazný hmyz byl zlikvidován.
 Celkové vynaložené náklady na tyto práce byly ve výši 370 tis. Kč a k dnešnímu dni jsou 
beze zbytku uhrazeny.
 V uplynulých šesti letech byla opravena římská drenáž a postupně provedeny sanační 
práce na odstranění vlhkosti jak venkovního zdiva a fasád, tak i vnitřních omítek. 
 V kostele byly zavěšeny nové stropní konstrukce včetně obnovy štukových prvků. Ná-
sledně bylo započato s kompletním řešením nové elektroinstalace rozvodů situovaných 
v půdním prostoru, zabudováním nových rozvaděčů, instalováním elektronických zabez-
pečovacích systémů proti nežádoucímu vniknutí a protipožární signalizaci. Byla komplet-
ně zrekonstruována hromosvodná soustava.
 V dubovém masívu byly osazeny všechny vchodové a interiérové dveře, restaurována 
původní okna a u předsazených okenních rámů osazena dithermová izolační dvojskla.
 Samostatnou kapitolou bylo složité jednání s památkovými orgány o povolení přístav-
by nové sakristie, její realizace a rekonstrukce původní sakristie s přestavbou na sociální 
zázemí.
* Byly provedeny přípojky inženýrských sítí (voda, plyn a elektro), včetně napojení.
* V kostele jsou položeny nové dlažby dovezené ze Španělska.
* Nemalé náklady byly vynaloženy na novou konstrukci kůru, zábradlí a podlahy.
* Varhany opravili a zrestaurovali se svými pomocníky pan Petr Strakoš a prof. Ing. Bernát.
* Byly obnoveny v mědi všechny klempířské prvky parapetů a střech obou sakristií.
* Opravou také prošly poškozené venkovní omítky včetně obnovy venkovních nátěrů. 
* V kostele proběhla kompletní výmalba všech prostor.
 Vlastní práce na restaurování mobiliáře probíhaly pod dohledem pracovníků Národní-
ho památkového úřadu. Postupně byly zrestaurovány: obraz sv. Barbory, dva andělé a celá 
související architektura svatostánku. Rukama restaurátorky paní Marie Trizuljakové prošly 
také dva obrazy z původních bočních oltářů – obraz Nanebevzetí Panny Marie a Stigma-
tizace sv. Františka. Akademickým sochařem panem Hořínkem z Olomouce byly restau-
rovány pískovcové portály vchodových dveří, práh před presbyteriem a pískovcové schody 
pod kůrem.
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 Na novou podlahu kostela byly osazeny lavice z dubového masívu, které vyrobila firma 
ONJASI a ve kterých jsou zabudována infratopná tělesa.
 V hlavní lodi kostela jsou nainstalována nová svítidla od firmy IGUZZI z Itálie, nasvět-
leny jsou také prostory presbyteria, křížové cesty a obrazů. Jsou nainstalovány reprodukto-
ry a je provedeno celkové ozvučení. 
 Nábytkem od firmy HEVOS je vybavena nová sakristie a presbyterium.
 Přesto, že zatím ještě není konečná uzávěrka účetnictví a není proveden její audit, mů-
žeme již nyní konstatovat, že náklady na realizaci dosáhly téměř 10 milionů Kč, a že na Bar-
borce nejsou žádné závazky vůči dodavatelům.
 Celkové vyúčtování přineseme na stránkách farních informací do konce letošního roku.
 Náš závazek, který vyplynul ze smlouvy „o výpůjčce“, uzavřené mezi občanským sdru-
žením sv. Barbora Zábřeh o. s. a farností Zábřeh jsme bez vad a nedodělků splnili. K pod-
pisu je připraven předávací protokol. 
 Nyní již nic nebrání tomu, aby se „Barborka“ a zábřežští farníci dočkali pravidelné 
liturgie, jak před šesti lety, na počátku rekonstrukce rozhodl a slíbil otec arcibiskup Jan 
Graubner.
na svátek svaté Barbory 4. prosince 2013 v 17.30 hod. je připravena děkovná mše, kte-
rou bude celebrovat otec arcibiskup Jan, a kterou chceme poděkovat za všechna přijatá 
dobrodiní a Boží milost při realizaci tohoto díla v uplynulých šesti letech. Současně vě-
říme, že se tento den započne psát nová historie tohoto kostela.

 Již nyní se prokázala nezastupitelná role tohoto svatostánku pro zábřežskou farnost 
a její farníky. Cestu do tohoto kostela si našli nejenom zábřežští farníci a zábřežská veřej-
nost, ale i celá řada lidí z blízkého okolí. Jsme přesvědčeni, že pro ně budou dveře na „Bar-
borce“ vždy otevřeny, a že práce na navrácení kostela nebyla vynaložena zbytečně. 
 Nic nebrání tomu, abychom dopsali poslední kapitolu našeho snažení.
 Veliký dík patří panu Ing. Josefu Indrovi z Arcibiskupství Olomouc a paní Monice Pau-
lové, DiS.  z Oddělení státní památkové péče MÚ Šumperk, pánům architektům Ing. Valer-
tovi a Ing. Lubičovi, Ing. Kordasovi, panu Janu Tempírovi a panu Karlu Lónovi. 
 Děkujeme firmám STAVREL, HEVOS, KROVSTAV, ONJASI, HaK a Vitrail servis 
a všem našim sponzorům.
 Děkujeme také vám všem nejmenovaným, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na obnově kostela sv. Barbory, a to radou, pomocí i finančními příspěvky, protože bez toho 
by se nikdy nepodařilo toto dílo dokončit. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Jménem občanského sdružení: Dr. Alois Frank, Jaroslav Jašek, Josef Klimek

* * *

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz, 
tel.  573 501 111, e-mail: ag@agkm.cz pořádá v sobotu 7. prosince 2013 od 9 do 12 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia: úspěšné ab-
solvování 7. nebo 9. třídy základní školy, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka 
českého a matematiky. Žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích 
zkoušek. Další informace získáte přímo na místě a nebo na uvedených kontaktech. 
 Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 24. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 121, Mlýnický Dvůr 275, Pí-
sařov 859, Jakubovice 569, Červená Voda 1.658, Janoušov 770 Kč. 
dary: Červená Voda na Haiti 757 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

*  SetKÁní nad BIBlí ve farnosti Jakubovice bude ve čtvrtek  
 5. prosince v 10 hod. u paní Hrazdírové.

*  adventní KOnCert. Farnost Písařov zve všechny na advent-
ní koncert scholy Gaudium pod vedením Josefa Hrocha. Koncert se 
uskuteční v neděli 8. prosince v 15 hod. v kostele Rozeslání apoštolů 
v  Písařově.                                                                            P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 24. listopadu: Mohelnice 4.620; Studená Loučka 520; Úsov 850 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

Z Mohelnické farní kroniky – l.p. 1914
 4. 1. 1914, sloužena slavnostní mše svatá při příležitosti patrocinia, svátku patrona kos-
tela sv. Thomase Cant., jemuž je farní kostel zasvěcen. Slavnostní kazatel Dr. Johann Kubí-
ček, Msgr. c.k. univ. profesor, Olomouc. Počasí bylo suché, příjemné, bez sněhu.
 Čestná stráž u Božího hrobu. V Mohelnici bylo již dávným zvykem, že členové spolku 
válečných vysloužilců každoročně, v době velikonoční, drželi čestnou stráž u Božího hrobu 
a při oslavách nosili baldachýn. Za tuto službu poskytoval farář odměnu na chléb a víno. 
Koncem března bylo na schůzi spolku odhlasováno, aby nadále farní úřad za tuto poskyto-
vanou službu ve prospěch spolku zaplatil 24 korun. Na tento nestydatý požadavek farář ne-
přistoupil a začal hledat náhradu mezi osadníky okolních vsí. Libivští sedláci byli ochotni 
na Zelený čtvrtek nésti baldachýn. Čestnou službu na Velký pátek převzali členové Sociál-
ního lidového spolku a stráž při Božím hrobě zajišťovali kněží a ministranti.
Členky spolku katolických žen nechaly opravit dva bílé kostelní prapory nákladem 200 ko-
run. Vřelé díky.
 Sarajevský atentát. 28. června, asi v 7 hod. večer, došla do Mohelnice smutná zpráva ze Sa-
rajeva, že následník trůnu Arcivévoda Ferdinanad a jeho choť Žofie vévodkyně z Hohenburgu, 
byli zavražděni rukou anarchistů. Denní tisk příštího dne tuto smutnou skutečnost potvrdil.
František Ferdinand a jeho choť Žofie, roz. hraběnka Chotková byly šlechetné duše. Tři si-
rotci oplakávají smrt milovaných rodičů. Pohřeb zavražděných se konal 4. července v Art-
stettenu. Toho dne bylo v mohelnickém farním chrámu za zesnulé slouženo slavné rekviem 
za účasti kněží, zástupců veřejných úřadů, městského zastupitelstva, školní mládeže a farní-
ků. R. I. P! (Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji).
Kapucínská hrobka ve Vídni byla otevřena pouze pro Františka Ferdinanda. Proto se už 
dříve postaral, aby hrobka v Artstettenu pohostinně přijala po smrti jeho a celou rodinu. 
Vrahové byli ihned zajištěni a měli svůj čin odpykat smrtí... svědomí je nehryzalo. Rakous-
ko může Ferdinandovy smrti želet, byl vznešeného charakteru, zbožný křesťan a přítel Slo-
vanů!                                                                                                                                   Bartoš H.
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postřelmovsko postřelmovsko

pOZvÁnKa na KOnCert. Farnost Lesnice spolu s obecními úřady Lesnice a Leština 
Vás zvou na adventní koncert, který se koná v neděli 8. prosince 2013 ve 14 hod. ve farním 
kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje orchestr ZUŠ Zábřeh. Vstupné dobrovolné.  
  Zvou pořadatelé
 Mimořádná příležitost svátosti smíření před prvním pátkem bude ve středu v Lesnici od 
15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
 O první prosincové sobotě 7.12. bude v Postřelmově od 9.00 hodin mariánská pobožnost 
a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
 Na setkání se svatým Mikulášem jsou všichni zváni do postřelmovského kostela v neděli 
8.12. od 15.30 hodin.    P.Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 24. listopadu: Lubník 1.360; Tatenice 1.070; Hoštejn 1.050; Kosov 670 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
Srdečně zveme na adventní KOnCert v provedení Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh 
v sobotu 7. prosince v 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici. 
 Po skončení koncertu si můžete prohlédnout výstavku prací dětí v místní ZŠ.

štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 24. listopadu: Štíty 2.060; Cotkytle 540; Horní Studénky 1.050 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 
adventní KOnCert. Pěvecký sbor Křížkovský z Opavy koncertuje v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Štítech v sobotu 7. prosince od 16.00 hod. 

adventní KOnCert v HOrníCH StUdÉnKÁCH. Členové obecního zastupitelstva 
Horní Studénky srdečně zvou na adventní koncert scholy Gaudium v neděli 15. prosince  
v 15 hod., který se uskuteční v místním kostele sv. Linharta.

lošticko lošticko lošticko

advent – ČaS trpělIvÉHO OČeKÁvÁní
 Arabské přísloví říká: „Trpělivost je klíčem k radosti.“ Je to zkušenost staletí, generací, 
které tu byli před námi. My říkáme: Trpělivost růže přináší a prakticky dodejme - advent-
ní trpělivost nás hluboce do Vánoc přivádí. Tolik moudrosti a přece! Každým rokem jsme 
komercí víc a více vtahováni do neužitečného předbíhání událostí. Letos tomu nebude jinak, 
proto je třeba dát si bobříka trpělivosti. Má to velký smysl. V Číně znají na toto téma příběh 
o člověku, který neuměl čekat: Rolník si obdělal své pole velice pečlivě, ale po několika týd-
nech shledal, že jeho obilí roste nějak pomalu. Byl netrpělivý den ze dne a proto přišel na 
bláznivou myšlenku - jemně nadzvedl každou rostlinku, aby byla vyšší. Dalo to dosti práce, 
ale nakonec se těšil, že věci pomohl. Za několik dnů se vrátil na pole a zjistil, že mu obilí vy-
schlo... Dodnes se v Číně smějí člověku, který neuměl čekat. 
 Přeji nám všem pravou adventní trpělivost a zvládnutí úskalí komerčních útoků!
                                                       P. Pavel Kavec,CM 
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Sbírky z neděle 24. listopadu: Zábřeh 9.750; Jedlí 1.700; Klášterec 1.080; Svébohov 1.700; 
Zvole 3.550; Postřelmůvek 370 Kč. dary: Zábřeh – na Haiti 500 (růžencové společenství) 
+ na Haiti 500 Kč.   Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

FarnOSt Maletín. V kostele sv. Mikuláše bude jako obvykle 
tuto neděli 1. prosince ve 14.30 hod. slavena mše svatá. 
 O týden později, v neděli 8. prosince slaví farnost Maletín patro-
cinium svého farního kostela. 
 Kostelem se rozezní po letech opravený pozitiv varhan.
 Na poutní mši svatou (14.30 hod.) bude ze Zábřeha vypraven 
autobus. Hlaste se u paní Korgerové 583 414 512 nebo 732 805 427. 
Odjezd ze Zábřeha-Valové bude v 13.45 hod. 
 Proto ve filiálním kostele sv. Stanislava v Hynčině v neděli 8. pro-
since mše svatá slavena nebude.                                  P. František Eliáš

FarnOSt ZvOle oslaví v neděli 8. prosince patrocinium farního kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie spolu s ADORAČNÍM DNEM FAR-
NOSTI. Celebrantem mše svaté bude ředitel teologického konviktu v Olo-
mouci P. Alfréd Volný. 
Ve zpovědnici bude k dispozici od 9 hod., a pokud bude zájem i po mši 
svaté. 
Rozpis adorace v kostele koordinuje paní Karla Hrochová.

 Svátost oltářní bude vystavena po mši svaté a ukončení adorace v 16 hod. 
   P. František Eliáš

CHarIta ZÁBŘeH
pozvánka na vernisáž. Ve čtvrtek 5. prosince v 16 hod. vás srdečně zveme do 
galerie kina Retro na vernisáž výstavy „Stvořeni z tvoření“. Až do 14. ledna 
2014 zde budou vystaveny obrazy a výrobky vytvořené v rámci projektů „Tvoř 
a budeš stvořen“ a „Šance zapojit se…do práce a do života“ – tento projekt je 
hrazen z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.  
  Jana Skalická: 736 509 431, propagace@charitazabreh.cz
 
Odpoledne pro seniory: výroba batikovaných tašek
 Pondělní setkání na Domovince (Leštinská 16, Zábřeh) bude tentokrát tvořivé. Přijďte 
si 2. 12. od 15 do 17 hod. vyrobit pěkný dárek. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. Do-
movinka je dostupná MHD – zastávka je v ulici Na Křtaltě.

Témata dalších prosincových setkání:
9. 12.  Středozemní moře: fauna, flóra a potápění. Vyprávění přímé účastnice expedice 

Pavlíny Kalivodové
16. 12.  Výroba svíček. Svíčku si účastníci sami vyrobí a odnesou domů. Lze opět použít 

jako originální dárek. 
  Mgr. Jaroslav Člupný, vedoucí Domovinky: 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz


