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2. 12. 2018
Ročník XXV. číslo 48

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Zábřeh

Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

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.

Žl 25   K tobě pozvedám svou duši, Hospodine
1: Jer 33,14-16                              2: 1 Sol 3,12 – 4,2         Ev. Lk 21,25-28.34-36 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                         příště latinské č. 509

A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku
s velikou mocí a slávou. Lk 21,27
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 3. prosince Památka sv. Františka Xaverského
Úterý 4. prosince  sv. Barbory
Čtvrtek 6. prosince  sv. Mikuláše, biskupa 
Pátek 7. prosince Památka sv. Ambrože, biskupa 
Sobota 8. prosince  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY
Tuto  neděli 2. prosince v  17.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na adventní 
koncert. 
Účinkuje ženský pěvecký sbor Legato z Krnova a sbor Slavice ze Zábřeha.  

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na neděli 2. prosince 
na tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. I v letošním roce bude 
setkání součástí Mikulášského odpoledne. Již od 15 hodin bude 
na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, ve kterém 
se představí kapely A.  M.  Úlet, The Addams Sisters a  děti 
z  pěveckého sboru Slavík. Čekání na Mikuláše si malí i velcí 
budou moci zpříjemnit nákupem punče, či svařáku, nebo třeba 
ochutnávkou domácí zabijačky. Celá akce vyvrcholí příchodem 
Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin, rozsvícením vánočního 
stromu a následnou nadílkou.

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Pro všechny, kteří potřebují nebo se chtějí seznámit se symptotermální 
metodou přirozeného plánování rodičovství (PPR) otevíráme Kurz 
PPR. Začneme v neděli 2. 12. 2018 v 15.00 hod. na Devítce (bývalá 
ZUŠ Zábřeh, Farní ulice). První setkání nezavazuje k účasti na celém 

kurzu, další tři lekce uskutečníme po domluvě s účastníky.               
Více informací na www.lpp.cz nebo Sittovi, tel.: 739 367 795

NA SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK jste zváni v pondělí 3. prosince od 17.30 hod. do sálu 
Devítky.  

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO vás v prosinci zve na tyto akce: 
4. 12. v 9.30 hod. – JAK MLUVIT (NEJEN) S DĚTMI O SMRTI, beseda 
s ThLic. Janou Novákovou, Ph.D., nemocniční kaplankou FN Olomouc
11. 12. v 9.30 hod. –  JSEM MAMINKA, beseda o radostech i starostech 
mateřství
12. 12. v 16.00 hod. – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH S KOLEDAMI, v sále Devítky 
(Farní ul. 9, Zábřeh)
18. 12. v 9.30 hod. – PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ U ADVENTNÍHO VĚNCE, tradiční 
Vánoce v naší (vaší) rodině
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ADVENTNÍ ZPOVĚĎ. Svátost smíření můžete přijmout v  kostele sv. Bartoloměje 
o prvním pátku v měsíci 7. prosince od 15.30 hod. 

KURZY ALFA 
Od úterý 15. ledna 2019 bude po 13 týdnů probíhat na Devítce nový 
ročník kurzu Alfa. Setkání budou začínat vždy v 18.30 hod. 
Kurz je vhodný jak pro věřící tak i pro ty, kteří informace o víře a vztah 
k Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni! 
Zároveň prosíme farníky, obzvlášť ty nemocné, o modlitbu za Boží 
požehnání pro kurz Alfa. Děkujeme!
Více informací na http://rkfzabreh.rps.cz. 
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087. Počet míst je 
omezen kapacitou sálu. Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Rorátní mše svaté začínají v kostele sv. Bartoloměje v pondělí 
3. prosince.  
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 chcete upéct pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem 
zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ 
a pečivo nezbývalo!           

ZMĚNY V DOBĚ RORÁTŮ. Po dobu rorátních mší svatých nebude 
slavena mše svatá v úterý v kostele sv. Barbory a čtvrteční v Ráječku, 
mše svaté pro děti a rodiče ve čtvrtek v 17.30 hod. bývat budou!

Zveme všechny děti školou povinné, které by si chtěly zazpívat na vánočním zpívání koled 
na svátek sv. Štěpána  26. 12. 2018 v 15.00 hod. v Barborce. Zkoušky budou probíhat každý 
čtvrtek od 17.00 hod na Devítce. První zkouška bude již 6. 12. Bližší informace na tel. 
605 536 270. Těším se na setkání. Jana Kubíčková

ZAPALME SVÍČKU - SVĚTOVÝ DEN PAMÁTKY ZESNULÝCH DĚTÍ
Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. 
Tento den spojuje lidi po celém světě. V kostele sv. Bartoloměje se 
společně připojíme k této iniciativě v neděli 9. 12. v 16.00 hod.  
Začneme duchovním slovem, které pronese P. Radek Maláč, 
pomodlíme se křížovou cestu rodičů, kteří přišli o dítě a zapálíme 
svíčku.
Kdo by se chtěl zapojit, ale nemůže přijít, může zapálit svíčku i doma 
v 19.00 hod. 
Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to 

často neuvědomujeme. Zastavme se na chvíli. Zapalme svíčku a uctěme památku všech 
dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili dospět a zestárnout… 

Za Perinatální hospic Dítě v srdci Petra Kolčavová
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PATROCINIUM KOSTELA SV. BARBORY OSLAVÍME PŘI
MŠI SVATÉ V ÚTERÝ 4. PROSINCE V 17.00 HOD. 
SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU V KOSTELE SV. BARBORY
CELEBRUJE BISKUP MONS. JOSEF NUZÍK.
Z HISTORIE KOSTELA SV. BARBORY V ZÁBŘEZE
Podle legendy kostel založili za hradbami města Zábřehu přísluš-
níci řádu Templářů. Nejstarší písemná zmínka je až ze druhé po-
loviny 15. století, v mešní nadaci Jana staršího Tunkla z Brníčka. 
Z této doby se dochoval gotický presbytář. 
V době reformace připadl kostelík jednotě bratrské. Z této doby 
pochází dva renesanční zvony, které dal odlít Ladislav Velen ze 
Žerotína. Větší zvon sv. Barbora z roku 1614 je jednou z nejvý-
znamnějších zvonařských památek na severní Moravě.  Druhý 
zvon sv. Anna byl zrekvírován za 1. světové války v roce 1917. 
Po roce 1620 byl kostel vrácen katolíkům a zasvěcen Navštívení 
Panny Marie, bohoslužby se v něm nekonaly pro nedostatek kně-
ží a postupně chátral. V roce 1719 do něj uhodil blesk a značně 
poškodil jeho věž a střechu. V roce 1750 již připomínal zříceninu, 
zbourání bylo zabráněno na poslední chvíli. 
V roce 1772 bylo započato s opravou a v následujících dvou letech byla přestavba chrámu 
dokončena. Současně byl pořízen nový mobiliář. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Barboře 
a opatřen obrazem této světice. Zajímavostí je soubor obrazů Křížové cesty, které vznikly 
v návaznosti na činnost význačného pozdně barokního malíře Johanna Wenzela Bergla. 
Pět expresivně pojatých obrazů je připisováno významnému regionálnímu malíři Ignáci 
Oderlitzkému. 
Dne 4. prosince 1774 byl kostel posvěcen ke cti sv. Barbory. Nové zasvěcení chrámu pat-
ronce zesnulých souviselo s postupným rušením hřbitova u farního kostela a novým vý-
znamem kostela sv. Barbory jako kostela hřbitovního. 
Od 90. let 20. století byl stav kostela žalostný a z důvodu špatného technického stavu byl 
uzavřen. 
V r. 2000 se do věže vrátil památný zvon sv. Barbory, který byl od r. 1942 zavěšen ve věži 
kostela sv. Bartoloměje. Kostel v r. 2004 zpřístupnili zábřežští zvoníci a od té doby se ote-
víral zpravidla dvakrát ročně pro veřejnost. 
V roce 2007 vzniklo občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh, které se začalo věnovat zá-

chraně kostela a jeho obnově.  Vlastní práce byly zahájeny v létě roku 
2008 a  byly úspěšně dokončeny v roce 2013. Poslední etapou stavební 
obnovy byla výměna stávající střešní krytiny hlavní lodi i věže v roce 
2015. 
Hlavní oltář s obrazem sv. Barbory byl restaurován v letech 2009-2010. 
V září 2016 byl do věže zavěšen nový zvon sv. František, který byl odlit 
skupinou zvoníků přímo v Zábřehu. Obětní stůl, svícny a oltářní kříž 
jsou dílem sochaře Otmara Olivy. Na dřevěné podnoži slepené ze špa-
líků olše jsou čtyři bronzové výhonky držící skleněnou menzu, mezi 
nimi kříž. Svícny a oltářní kříž jsou z postříbřeného bronzu.



5

KAŽDÝ Z NÁS, BYŤ MOŽNÁ PODVĚDOMĚ, TOUŽÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ
ZAKOUŠET HODNOTY, JAKO JSOU VĚRNOST, SPRAVEDLNOST, MI-
LOSRDENSTVÍ... A přeci: 
Jak často se nám nedaří být vůči sobě navzájem velkorysí a milosrdní...
Jak těžká je pro nás vzájemná věrnost jak v maličkostech, tak ve velkých věcech...
Jak často si stěžujeme na to, že k nám byl někdo nespravedlivý...
Nemusí to tak ale být, protože Bůh je s námi v každém okamžiku. On je vždy milosrdný, 
věrný a spravedlivý. Pokud ho zveme do našich životů a vztahů, On sám může doplnit to, 
na co bychom my sami neměli sílu.
Pokud je pro nás vztah s Bohem na prvním místě, pak z něj můžeme mnoho čerpat i pro 
všechny naše vztahy a tím žít mnohem naplněnější pozemský život.
Pak slova milosrdenství, věrnost a spravedlnost nemusí být jen vznosnými cíli, ale skuteč-
nými pilíři našich životů.

Příroda je obraz, který vytvořil sám Bůh... 
Všechno, co vidíme a vnímáme, se tu neobjevilo jen tak samo od sebe. Nějaká síla muse-
la vesmíru pomoci k tomu, aby se uspořádal a manifestoval v procesech, které můžeme 
pozorovat, zkoumat a také nad nimi žasnout. Jako křesťan věřím, že všechno viditelné 
i neviditelné stvořil Bůh.
Příroda je obraz, který vytvořil sám Bůh. Je prodchnuta jeho Duchem, je jeho živým dí-
lem. Když jsme v přírodě, pohybujeme se přímo v Božím ateliéru. Všechno, co vidíme 
kolem sebe, jsou produkty a výtvory, které vzešly z jeho rukou. Můžeme na ně sahat, mů-
žeme je hladit, můžeme se jich dotýkat. Je to úžasná milost. Když jsme v kontaktu s příro-
dou – Božím dílem – přivádí nás to k jejímu Autorovi. Hezky to vyjádřil papež František: 
„Když jsou naše oči osvíceny Duchem Svatým a otevřeny Bohu v kráse přírody, objevují, 
že všechno mluví o něm a o jeho lásce.“

Zeptej se dobytka
Je to dobrodružná a radostná cesta. Jak o tom ostatně píše už biblický Job: „Avšak dobytka 
se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské 
ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že 
v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora“ (Job 12,7-10).

Obloha, slunce, měsíc, hvězdy...To vše jsou nebeské ornamenty
Všechny tyto nebeské ornamenty jsou výbornými pomocníky k meditaci. Když pozved-
nu hlavu a vidím oblohu, na ní slunce, kdesi prosvítá měsíc, vyzývá mě to k modlitbě 
a k vnitřnímu chvalozpěvu. V noci mlčky sleduji oblohu plnou svitu diamantových hvězd 
a vnímám, kolik lásky Věčný ukryl v jejich světle. Naplňuje mne to hlubokým pohnutím 
a zároveň ohromnou sílou. Někdy mi tečou slzy, jsem plný pokory ale i radosti, vděčnosti 
a lásky. Jsem přesvědčen o tom, že Bůh nám dal tyto nebeské souputníky našich životů 
k dispozici i proto, abychom nebyli malomyslní a neupadali do beznaděje, když nám život 
připadá nesnesitelně těžký. Světlo slunce i ostatních hvězd nám připomíná, že v obrov-
ských dálavách nad nimi kraluje Bůh, vládce všech světů viditelných i neviditelných.

www.vira.cz, zpracováno podle knihy Juraj Dovala, Chrám uprostřed tržiště,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně zkráceno
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy 
papeže Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. 
Při tom nemáme myslet jen na misie v  zahraničí, 
ale i na ty v nejbližším okolí. V adventním čase se 
připravujeme na příchod Spasitele. Pokusme se letos 
připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých 
srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí 
lidí kolem nás.
Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána 
Ježíše do svého středu jako vítaného hosta, které se společně modlí 
a společně chodí do kostela, kterým záleží na náboženské výchově dětí, 
a kde se taky společně snaží Bohu líbit.
Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží, že 
mnohé děti dnes nechodí do náboženství proto, že nemají čas, že mají 
moc kroužků. Ministranti nemohou přijít ani jednou týdně ve všední 
den ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože jsou moc unavení ze 
školy. Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to 
nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto rodiny si dělám 
vážné starosti.
Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása? 
Žádný z  rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo 
skončily ve věčném zavržení.
Bojím se ale, že někteří rodiče se tak soustřeďují na pozemské štěstí 
dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že zapomínají na věčnost. 
Přitom přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, ale 
současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí vždy podařit, ale pokud 
dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, 
nemůžeme se později divit, že se takzvaně spustí se špatnými kamarády. 
Odborné průzkumy ukazují, že za problémy s bulimií či anorexií, za 
užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi mladých často nejsou 
zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově.
Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty 
a případně změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud 
jdeme, nevede k tomu pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší 
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radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo 
když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli rozpadu 
rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě 
bude šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale 
může se mu naučit každý, kdo se nechá vychovávat Bohem.
Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože v neděli 
v kostele nejsou. Proto prosím vás přítomné: Myslete na rodiny vašich 
přátel, či rodiče spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit, 
přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. 
Takový misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako 
adventní úkol. Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou 
vaše Vánoce o to radostnější.
Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi 
i křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by se i vrátili, 
kdyby je někdo pozval do farního společenství, přivedl do kostela či 
doprovodil ke svátostem. 
Považujte za svou křesťanskou povinnost se o ně zajímat a pomoci jim. 
I to jsou misie. I to patří k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých 
i seniorů.
Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem 
vás. Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou poslaní hlásat 
evangelium a dělit se o dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent 
prožijme v duchu misionářského poslání a začněme ve své rodině.
Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lásky. 
Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. 
A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Kde 
láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny musejí čerpat tam, 
kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval jako mistrovské dílo lásky, jako 
znak, symbol a typ každého jiného záměru. Pokud On rodinu vytvořil 
láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud v srdcích členů rodiny 
žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné 
překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu 
stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná
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ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO

Sbírky z  neděle 25. listopadu:  Jakubovice 1.180; Janoušov 345; Písařov 601; Domov 
důchodců sv. Zdislavy 273; Červená Voda 2.367 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Vitalij Molokov

      POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

 Možnost sv. zpovědi před prvním pátkem a tichá adorace bude ve středu v Lesnici od 
15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.

 V sobotu 8. 12. o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie bude v Postřelmově 
k modlitbě otevřen kostel od 12 do 13 hodin. 

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT. Obecní úřad Leština, obecní úřad Lesnice 
a  farnost Lesnice vás zvou na ADVENTNÍ KONCERT. Který se uskuteční v  neděli 
9. prosince 2018 ve 14.00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnice. 
Účinkuje Dechový orchestr při Základní umělecké škole v Zábřeze pod vedením Lubomíra 
Vepřka. Vstupné je dobrovolné.  

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – LEŠTINA. Zveme pečující na 
informační seminář, kde získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, 
jak zajistit finance na péči i jaké jiné služby lze využít. Nabízíme také 
podporu odborníků a  především prostor a možnost si popovídat. 
Sejdeme se již v pondělí 3. 12. 2018 od 16.30 hod. v  zasedací 

místnosti penzionu naproti OÚ. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci 
dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů.

Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

Sbírky z neděle 25. listopadu: Loštice 3.900;  Moravičany 1.664 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 V Lošticích budeme mívat v adventním období RORÁTNÍ MŠE SVATÉ při svitu svíček 
každé úterý v 6.00 hod.  
Přijďte se s lucerničkou připravit na příchod toho, který je světlem světa.

 Na SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE, v sobotu 
8. prosince nebude mše svatá v penzionu, ale ve farních kostelích, a to v Moravičanech 
v 8.00 a v Lošticích v 9.30 hod.

 Farní výlet na OLOMOUCKÉ VÁNOČNÍ TRHY bude v  sobotu 8. 12. odpoledne. 
Odjezd autobusu z Loštic ve 12.40; z Moravičan odjezd vlaku do Olomouce ve 13.00 hod. 
Předpokládaný návrat vlakem s odjezdem z  Olomouce v  16.33 hod. Návrat do Loštic 
v 17.13 hod.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z  neděle 25. listopadu: Klášterec 1.400 + dar 500; Jedlí 1.300; Svébohov 1.300; 
Drozdov 5.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH  budou o prvním pátku 7. 12. ve všech farnostech v obvyklou 
dobu. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z TATENICE

Sbírky z  neděle 25. listopadu: Tatenice 1.500 + dar 30.000; Hoštejn 1.250; Kosov 900   
+ dar 1.000; Lubník 1.180 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. listopadu: Štíty 2.160;  Horní Studénky 2.020; Cotkytle 522 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.      P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
 ADVENTNÍ ZASTAVENÍ. Tuto neděli od 14.00 hod. jste 
zváni na farní dvůr ve Štítech. Čeká vás svařák a dětský punč, 
domácí cukroví, drobné dárky, výstava vánočních betlémů, 
dílnička pro děti. 
Výtěžek celé akce bude věnován na zakoupení kompenzač-
ních pomůcek pro Martínka ze Štítů. Přijďte s námi strávit 
adventní čas a přispět tak na dobrou věc.   

 Ve středu 12. prosince po mši svaté v 17. hod. bude na faře setkání pastorační rady. 
 V pátek 14. prosince od 16 do 18 hod. bude zpovídání před Vánocemi (otec Vladimír 
Jahn), v 18 hod. mše svatá.
 V neděli 16. prosince bude v 9.00 hod. bohoslužba pro děti, při ní sbírka na pořízení 
topení.

HORNÍ STUDÉNKY 
 Ve čtvrtek 6. 12. v 16 hod. bude mše sv. a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 Ve čtvrtek 13. prosince bude po mši svaté v 16.00 hod. setkání pastorační rady na faře. 
 V neděli 16. prosince bude bohoslužba pro děti v 7.30 hod., při ní sbírka na opravy.

COTKYTLE
 V pondělí 10. prosince bude po mši sv. v 16.00 hod. setkání pastorační rady na faře.
 V neděli 16. prosince bude bohoslužba pro děti v 11.00 hod., při ní sbírka na opravy.

P. Jacek Brończyk
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FARNOST  ZVOLE           FARNOST  ZVOLE

Sbírka z minulé neděle 25. listopadu vynesla ve Zvoli 4.910 Kč. 
Všem dárcům ať odmění Bůh, náš Pán. P. František Eliáš 

Přednáška a beseda s Mgr. Janem Vymětalem. 
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO – JEDINÁ NADĚJE PRO CÍRKEV A SPÁSU SVĚTA. 
Téma přednášky Jan Vymětal čerpá ze své magisterské práce na teologické fakultě UP 
v Olomouci. 
Přednáška se uskuteční v úterý 4. prosince v 17.30 hod. na faře ve Zvoli. 

FARNÍ KOSTEL VE ZVOLI JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII POČATÉ BEZ POSKVR-
NY PRVOTNÍHO HŘÍCHU, SLAVÍME TEDY PATROCINIUM. 
Zvolská farnost prožívá své patrocinium a je to pro ni ústřední slav-
nost církevního roku. 
V tento slavnostní den začínají roráty v 7.00 hod., následuje po-
hoštění na faře. 
Od 9.00 hod. bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, která 
bude završena ve 14.30 svátostným požehnáním. 
V  17.00 hod. vystoupí ve farním kostele Dechový orchestr Zá-
břeh pod taktovkou kapelníka Luboše Vepřka.    
  

POUŤ V MALETÍNĚ
Tuto neděli 2. prosince o první neděli adventní poputujeme za sv. Miku-
lášem do Maletína. Liturgii mše svaté ve 14.30 hod. doprovodí varhaník 
a varhanář Petr Strakoš se svými přáteli. 
Po skončení mše svaté zůstaneme v družném společenství při malém ob-
čerstvení.

P. František Eliáš

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO 
PEČOVATELE V MOHELNICI.  
Vám všem, kteří se staráte v  domácnosti o svého blízkého 
a  cítíte, že sami potřebujete podporu a povzbuzení, nabízí-
me další setkání v „Klubu pečujících“. Uskuteční se ve středu 
12. prosince od 16 hodin v budově Městského úřadu Mo-
helnice (jídelna v přízemí budovy). 
Z našich zkušeností víme, že téměř polovina pečovatelů se cítí nepřipravených na náročné 
situace vzniklé při péči o blízkého (onemocnění pečovatele, zhoršení zdravotního stavu 
pečovaného ap.) 
Předejít těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také cílem našeho setkání. 
Více informací vám podá

Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
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Z Mohelnické farní kroniky Stan. Peroutka  LP 1993
Duchovní život mládeže – Od září jsou jednou v měsíci mše sv. pro děti a jednou pro 
mládež. Duchovní život mládeže je poměrně čilý. Společenství mladých se schází pravi-
delně každý pátek v sakristii, nebo na faře. Účast je někdy až 22 chlapců a děvčat. V neděli 
podvečer se scházejí k modlitbě růžence v kostele sv. Stanislava. Ve městě pracuje oddíl 
skautů.
Vánoce –  Chrámový sbor nacvičil II. Českou mši půlnoční od Jakuba Jana Ryby a Polskou 
mši vánoční. Na svátek sv. Štěpána zpívá MEANDR při kytaře.
Návštěva půlnoční mše sv. ve 22 hod je veliká.
Na svátek sv. Štěpána je ve farním kostele koncert městského dívčího sboru ARIETA, 
v přednesu lidových vánočních zpěvů. Koncert se líbil, účast byla veliká v čele se starostou 
města.
K vánoční pohodě již neodmyslitelně patří v Mohelnici mohelnický betlém, zájem o něj je 
neustále veliký. Postavil jej opět betlémář Pavel Nenkovský. 
Výzdoba farního kostela smrčky, je oproti minulosti menší, aby se nepoškodila malba, 
avšak je dostačující.

MAMINKA S TROJČATY PŘIŠLA PŘI POŽÁRU O DŮM 
OBEC VYŠEHOŘÍ a CHARITA ZÁBŘEH společně vyhlašují sbírku na pomoc paní Petře 
Urbanové a jejím osmiletým trojčatům.
Paní Urbanová bydlela se svými trojčátky v rodinném domku ve Vyšehoří. Jednalo se 
o dřevostavbu dostavěnou na základech staré prvorepublikové stodoly. Hořet začalo ve 
čtvrtek 22. listopadu. Celá vstupní polovina domku nad kotelnou a dřevníkem shořela, 
plameny dosahovaly výšky 10 metrů. Naštěstí nikdo z obyvatel nebyl v tu dobu doma. 
Předběžně vyčíslená škoda je 1,5 milionu korun. Rodina aktuálně bydlí v dočasném ná-
hradním bydlení v Chromči, ale jejich úmyslem je se do Vyšehoří vrátit. Situace není 
lhostejná řadě místních občanů, kteří poté, co nemovitost zakryli plachtou a zabezpečili 
před neoprávněným vstupem, jsou ochotni podat pomocnou ruku i s vyklízením požárem 
poničených věcí. Teprve budoucnost a solidarita 
okolí ale ukáže, jestli maminka s dcerami Eliškou, 
Anežkou a synem Martínkem (kteří shodou okol-
ností zakrátko - den před Štědrým dnem oslaví 
své deváté narozeniny), budou moci a za jak dlou-
ho, navázat na dosavadní život na stejném místě.
Přispět tedy lze: v recepci Charity Zábřeh, Žiž-
kova 15, obchůdek v přízemí, otevřeno ve všední 
dny 7.00-16.30 hod., 
bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový 
účet č. 5577830001/5500 pod variabilním symbo-
lem 22112018. 
Společná sbírka potrvá v předpokladu
                          až do 23. ledna 2019. 
Naše podaná ruka je příslibem, že ani my nezůsta-
neme v budoucnu ve svém trápení sami. Děkuje-
me za vaši pomoc. Více na www.zabreh.caritas.cz



12

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírka z neděle 25. listopadu byla v Zábřeze 12.390 a v Postřelmůvku 540 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Z  Rovenska byla na likvidaci lepry odeslána částka 
2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

CHARITATIVNÍ  SLUŽBA  CÍRKVE  V DĚKANÁTU

CHARITNÍ PRODEJNA BARBORKA NABÍZÍ 
Advent je za humny a někteří z vás jistě už pře-
mýšlí, jakým dárkem udělat radost svým blízkým. 
Máme pro vás několik vhodných tipů z knižních 
novinek oblíbených autorů. 
Radost z Boha – Příručka pro biřmovance, jak 
přežít v drsném světě (Marek Orko Vácha), Ne-
boj se vrátit domů (Marie Svatošová v rozhovoru 
s Alešem Palánem, nejen o otázkách života, hos-
picové péče a umírání člověka), U Božího mlýna 

(knižní rozhovor s populárním katolickým knězem Ladislavem Heryánem, který miluje 
rockovou hudbu), Bůh za tebe bojuje do poslední chvíle (životopisný portrét faráře Ma-
riána Kuffy v rozhovoru s Martinem Ližičiarem), a mnoho dalších … 
Dále pro vás máme spoustu pěkných adventních i vánočních svíček. Pro velké i malé 
mlsné jazýčky máme opět v nabídce vánoční oplatky i oblíbené košíčky sušeného ovoce. 
Věříme, že si u nás vybere každý a jistě mnoho z vás potěší, že nákup nově můžete platit 
bezhotovostně, platební kartou! 
Každý všední den od 7.00 do 16.30 hod. se na vaši návštěvu těší pracovnice prodejny 
a recepce Charity Zábřeh.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – žehnání kříd 
První poslové nadcházející Tříkrálové sbírky dorazí již tuto neděli 
2. 12. do mohelnického kostela sv. Tomáše Becketa, aby přinesli k po-
žehnání křídy, kterými budou při sbírce značeny veřeje dveří navštíve-
ných domácností. Mše svatá začíná v 9.30 hod. 
Děkujeme koledníkům, organizátorům i celé farnosti za vlídné přijetí.

* * *

KATOLICKÝ TÝDENÍK 48/2018
ADVENTNÍ ZPOVĚĎ – stránky 4 a 5 jsou věnovány předvánoční zpovědi. 
PERSPEKTIVY – Letos uplynulo 20 let od úmrtí spoluzakladatele Akademických týdnů 
a Opus bonum Vladimíra Neurwirtha, rodáka z Komárova u Opavy. V adventní době, 
kterou rezonuje volání „Připravte cestu Páně“, nám může být jeho životní úděl svědectví 
i povzbuzením. 
Dozvědět se můžete i to, jak církev v loňském roce hospodařila (str. 1-2)


