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17. 11. 2019
Ročník XXVI. číslo 46

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší 
stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem 
sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                                                 Amen 

Ordinárium latinské č. 509,  příště Olejníkovo č. 502 

Žl 98  Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva 
1: Mal 3,19-20a                                   2: 2 Sol 3,7-12                                           Ev. Lk 21,5-19

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI                                                    Lk 20,27-38
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl 
Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbo-
řeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“  
Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým 
jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyší-
te o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned ko-
nec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou 
velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.  
Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám 
na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá 
příležitost k svědectví.
Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám 
výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.  
Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás 
usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. 
Trpělivostí zachráníte svou duši.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 21. listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Pátek 22. listopadu  památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

17. 11. 2019 17.11 – 17.20 hod.
Tuto neděli sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezní 
zvony na kostelích a kaplích po celé republice jako připomínka 30 let 
od pádu komunistického režimu.
Oslavte svobodu a na chvilku se zastavte. Vzpomeňte na své blízké, 
kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za 
svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. 

VÁCLAV HUDEČEK VYSTOUPÍ NA SLAVNOSTNÍM KONCERTU
Po velmi úspěšném účinkování v letech 2013 
a 2015 se do kostela sv. Barbory vrací světo-
známý houslový virtuóz Václav Hudeček, aby 
zde vystoupil v rámci slavnostního koncertu 
v den státního svátku 17. listopadu.
Houslová legenda zahraje společně s před-
ním českým cembalistou Martinem Hro-
chem, který se tentokrát představí rovněž 
jako hráč na varhany. V programu koncertu 
zazní skladby českých a evropských skladate-

lů hlásících se svým dílem k ideálům svobody – Antonia Vivaldiho, J. S. Bacha, Giuseppe 
Tartiniho, Františka Bendy a dalších. Poslední volné vstupenky za předprodejní cenu 200 
Kč nabízí pokladna kulturního domu, držitelé karty Bravo mají slevu 50 Kč, děti platí za 
vstup symbolickou padesátikorunu. Sváteční koncert, který se koná pod záštitou starosty 
města Františka Johna, má začátek v 16 hodin.

VLASTENECTVÍ A KŘESŤANSKÉ HODNOTY ČESKÉ KULTURY
Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku prof. Pavla Hoška, Th.D. nazvanou Vlas-
tenectví a křesťanské hodnoty české kultury. 
Uskuteční se ve středu 20. listopadu v 18.00 v modlitebně Farního sboru Českobratr-
ské církve evangelické, U Vodárny 2, Zábřeh. Za ČKA Jana A. Nováková

REDWEDNESDAY. Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už podruhé uskuteční iniciativa 
Červená středa. Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě 
pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsví-
cené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Jak se lze zapojit na www.cerve-
nastreda.cz

CÍRKEVNÍ SILVESTR. Animátoři zábřežského děkanátu zvou na CÍRKEVNÍ SILVES-
TR, který proběhne poslední listopadovou sobotu 30. 11. v Hoštejně. Začneme mší svatou 
v 17.45 hod. Příspěvek 50 Kč. Možnost přespání – spacák s sebou. 
www.mladez-zabreh.webnode.cz



3

KATOLICKÝ DŮM
  17. 11. od 10.00 hod.  v  KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ 
DECHOVKY Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně 
s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Již po dvaadvacáté bude totiž 
tento den v Katolickém domě patřit festivalu dechovek. Akci pořá-
danou za podpory města Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí prv-
ními tóny již v 10.00 hodin Jistebnická 13 a na ně ve festivalovém 
programu naváží Moravští muzikanti. Domácí region bude reprezentovat Postřelmovská 
muzika a folklorní soubor Markovice. Festival vyvrcholí vystoupením slovenské dechové 
hudby Kolárovičanka. 
Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. Tom-
bola a občerstvení zajištěno.

  Spolek Metoděj Zábřeh zve na sobotu 30. listopadu do Katolického domu na stylo-
vou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ. 
Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstvení hojnost. 
Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 140 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, 
historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřej-
nost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. 
Více informací a rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz.

  Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské 
křesťanské akademie si vás dovolují pozvat na čtvrtek 28. 
listopadu do Katolického domu na přednášku Oldři-
cha Seluckého, při které nám tento spisovatel a scéná-
rista poutavým, románovým způsobem přiblíží okouz-
lující příběh Anežky z rodu Přemyslovců – nejchudší, 
ale také nejpodivuhodnější české princezny. Přednáška je 
připomínkou svatořečení Anežky České v listopadu roku 
1989, které předznamenalo počátek sametové revoluce a 
odstartovalo proces politických a hospodářských změn 
v naší vlasti před 30 lety.
Oldřich Selucký vystudoval v Praze MFF UK, v Rakousku 

a ve Francii poté studoval klasické jazyky, filozofii a teologii. Za knihu „Pavel- dobrodruh 
víry“ získal cenu od Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Ka-
nady. Z mnoha dokumentárních filmů, ke kterým psal scénáře, se největšího ocenění do-
stalo filmu „Jáhnové – služba pro třetí tisíciletí“.
Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné, na závěr autogramiáda s možností zakoupení 
této i dalších autorových knih. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KATOLICKÝ TÝDENÍK 46
Sedmnáctý listopad. Bývalá disidentka Petruška Šustrová připomíná Sametovou revoluci 
i to, co jí předcházelo u nás a v okolních zemích. 17. listopad nespadl z nebe a totalitní re-
žim se nerozložil sám od sebe. (str. 7)
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NEDĚLE 17. 11. – DEN BIBLE 
Dopis Dominika Duky ke dni Bible
Vážení přátelé, slavení památky svaté Anežky České nám připo-
míná dobu před 30 lety, kdy se její svatořečení stalo jedním z im-
pulzů při znovuzískání svobody naší země. Nechceme ovšem jen 
vzpomínat na to, co se stalo před 30 lety. Chceme přispět k dlou-
hodobému procesu, v němž si naši současníci stále lépe uvědo-
mují, jaký význam má dosažená svoboda. Na tomto poslání círk-
ve se svou činností podílí také Biblické dílo. 
Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace, která sdružuje jednotlivé národní institu-
ty biblického apoštolátu „Rokem Bible“. Během tohoto roku se má Písmo svaté stát ještě 
výrazněji než dosud středem veškerého života církve, například četbou Bible individuální 
nebo ve společenství, biblickou výstavou, slavením „Dne Bible“ ve farnosti a podobně. Na 
internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) naleznete další náměty, jak 
prakticky prožívat „Rok Bible“. 
Spoléháme i nadále na vaši mnohostrannou podporu, bez níž bychom nemohli svou čin-
nost uskutečňovat. Chci dnes znovu poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu pro 
příští rok. Dominik kardinál Duka OP předseda správního výboru ČKBD

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 

Modleme se za křesťany Etiopské pravoslavné církve, kte-
ří se stali oběťmi nedávných tamních násilností. 
 „Jsem zarmoucen násilím, jehož oběťmi je 78 křesťanů Eti-
opské pravoslavné církve Tewahedo. Vyjadřuji svoji blízkost 
této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna 
Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této 
zemi.“ Etiopská pravoslavná církev Tewahedo patří k  tzv. 

předchalcedonským církvím, protože nepřijali učení Chalcedonského koncilu (451). Od-
volávají se na učení sv. Cyrila Alexandrijského o jediné vtělené přirozenosti Božího Slova. 
Tento postoj byl v 5. stol. důvodem k přerušení společenství s církví římské říše (Západo-
římské i Východořímské). Dnes se má mezi teology za to, že spor vznikl kvůli rozdílným 
formulacím, a ne kvůli rozdílné podstatě víry v Krista. Spiritualita křesťanů Etiopské 
církve je mimořádně bohatá. V jejich tradici nalezneme také výrazný rys přesvědčení o 
přináležitosti Etiopanů k vyvolenému národu přes pokrevní vazbu s Davidovým domem, 
a tedy s Mesiášem, skrze Menelika, syna Šalomouna a královny ze Sáby. Toto vědomí se 
v náboženské praxi projevuje některými prvky typickými pro Izraelity. Předpokládá se, 
že v Etiopii je na 40% křesťanů z celkového počtu obyvatelstva. V regionu Oromia došlo 
k násilí, při kterém zahynulo více než 60 křesťanů. Etiopský atlet Haile Gebrselassie pro 
stanici BBC řekl, že k těmto incidentům došlo v důsledku falešných zpráv rozšířených na 
facebooku. A tak se spolu s papežem modleme jak za oběti násilí, tak za ty, kdo neumějí 
rozlišit nebezpečí v komunikaci, a tak se rovněž stávají obětí falešných zpráv.“ 
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V České televizi na ČT2 bude tuto neděli 17. listopadu v 11.05 hod. (opakování v pondě-
lí v 15.20 a v úterý v 19.15 hod.) vysílán pořad „K Tobě se obracím, má paní“ – rozhovo-
ry s poutníky do Říma v r. 1989. Bude hovořit také Miloš Lokajíček, vynikající teoretický 
fyzik, který v 96 letech zemřel 7. 11. 2019 (náš bývalý souputník z cesty do Říma 1989). 
Miloš Lokajíček v pořadu vypráví o cestě a jejím duchovním přínosu pro svůj další život a 
práci.  Ing. František Srovnal 

VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci letos v Zábřeze opět za-
koupit první neděli adventní, 1. prosince, při vchodu do kos-
tela sv. Bartoloměje přede všemi bohoslužbami a po jejich 
skončení. 
„Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky ne-
mocným dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar na konto 
Sdružení Šance). Vážíme si vaší podpory a věříme, že i v letošním roce tato krásná květina 
ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.

ADVENTNÍ KONCERT
Srdečně zveme 1. prosince 2019 v  16.00 hod. na ADVENTNÍ 
KONCERT do kostela sv. Barbory. 
Na začátku adventu nás krásnou hudbou potěší Schola od sv. Jana 
Křtitele ze Šumperka s dirigentem Alenou Havlíčkovou. 
Zazní známé i neznámé adventní melodie od autorů: John Rutter, 
Ola Gjeilo, H. L. Hassler, A.V. Michna, M. Garau aj. Všichni jste 
srdečně zváni.
 
ADVENTNÍ KONCERT PRO SENIORY
Domovinka ve spolupráci se  ZUŠ vás srdečně zve na adventní 
koncert.

Uskuteční se v pondělí 2. prosince v 10.00 hod. v sále Základní umělecké školy (Školská 
ulice). 

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ ZVE: Centrum pro kulturu zve na setkání s eme-
ritním biskupem Mons. Františkem Radkovským, který bude 26. listopadu v Arcibiskup-
ském paláci od 17.00 hod. přednášet na téma: TURÍNSKÉ PLÁTNO. Poté bude následo-
vat autogramiáda knihy rozhovorů „V Boží režii“.

Farnost Velké Losiny zve v sobotu 30. listopadu od 9.00 do 16.00 hod. na adventní du-
chovní obnovu na téma SETKÁNÍ MARIE S ALŽBĚTOU, kterou povede P. Antonín 
Krasucki OP. 
Obnova se uskuteční na faře (a v kostele) ve Velkých Losinách.
Program: přednášky, ztišení, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá.
Přihlášky: Jana Nováková, pastorační asistentka, anezons@seznam.cz, tel. 723 353  976. 
Doporučený příspěvek 100 Kč na místě (oběd, káva, čaj). V případě potřeby hlídání dětí 
zajištěno. 
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SVOBODA – ZAMYŠLENÍ K 17. LISTOPADU 
 17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii, státním svátkem. Přinášíme 
část zamyšlení Ing. Heleny Žabžové z Rady Iustitia et Pax při České biskupské konfe-
renci (ČBK). Redakčně zkráceno. 
 „Proto stůjte v té svobodě, ke které nás Kristus vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do 
otrockého jha.“ (srov. sv. Pavel, Gal., kap. 5)
 Bůh zásadním způsobem nezasahuje do našeho rozhodování. Chce, abychom žili 
svůj život a nesli za něj odpovědnost a k tomu nám nabízí volbu. Člověk tedy může mít 
svobodnou vůli jen od svého Stvořitele. Svoboda potká každého z nás v jiném okamži-
ku, v jiné situaci: batole i stařec umí tento pojem naplnit svou představou. 
 Znovu nás všechny rok co rok potkává 17. listopad. V ten den slavíme svátek - Den 
boje studentstva za svobodu. 
17. listopadu 1989 
 – v době totalitního režimu se čeští studenti rozhodli tradičně připomenout smrt 
Jana Opletala a vydali se do ulic. Demonstrace se zúčastnilo 15 000 lidí. Když se vrace-
li z Vyšehradu, kde zažehli stovky svíček, donutili je policisté pokračovat přes Národ-
ní třídu. Cestou se dav rozrostl na 50 000 lidí, ti všichni zažili v centru města brutální 
zásah. Policie neváhala použít obušky a zbila asi 2 000 lidí v čele průvodu. Důsledkem 
této události byla vysokoškolská stávka v celých Čechách a na Moravě. Tato událost 
odstartovala řadu situací, které vedly k pádu totality a jejichž výsledkem byl vznik svo-
bodné demokratické společnosti… 
O 10 let později – v roce 1999
 – u příležitosti oslav 10. výročí 17. listopadu 1989 se konala na Pražském hradě 
konference historiků. A jeden z jejích účastníků tehdy poukázal na to, že českosloven-
ské obyvatelstvo vlastně v době pádu komunismu nevědělo, co chce. Jen tři procenta 
lidí chtěla návrat ke kapitalismu. V diskusi také několikrát zaznělo, že hovořit o hro-
madném občanském vzepětí proti pošlapávání lidských a občanských práv vede k vy-
tváření mýtu. Převážnou většinu lidí prý dala do pohybu spíše touha zvýšit si vlastní 
životní standard, což už jim dosavadní režim nebyl s to zajistit. Listopad proto nelze 
považovat za revoluci morální a duchovní, ale v podstatě za revoluci materiální. 
Rovněž ona občas sentimentálně vzpomínaná celospolečenská jednota je prý jen dal-
ším mýtem. Šlo o velmi krátkodobé emocionální sjednocení, zakrývající hluboké 
vnitřní hodnotové rozpory mezi většinovou společností a okruhem lidí, jejichž sym-
bolem se stal Václav Havel.
Za dvacet let – 17. listopadu 2009 
 – v Praze se konal vzpomínkový pochod, který měl stejnou trasu jako pochod stu-
dentů v roce 1989. Jaké bylo 20. výročí sametové revoluce? Bylo svoláno celkem 20 
shromáždění, nasazeny všechny složky pražské policie, včetně policistů z antikonflikt-
ního týmu, v ulicích byli i policisté se psy, na koních a ze vzduchu kontroloval situaci 
vrtulník. Tentokrát však pochod neskončil tvrdým policejním zásahem, ale koncer-
tem. Ke střetu s policií však nakonec došlo – oslavy se několikrát pokusili narušit hlav-
ně pravicoví extrémisté.
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Katolická církev je po mnohá staletí součástí české občanské společnosti. Povzbuzení k 
nově nabyté svobodě nám poprvé ve svobodné zemi přijel předat Svatý otec. 
21. dubna 1990 v Praze – Jan Pavel II. promlouval na Letenské pláni k našemu ná-
rodu:
 „Stavte nyní chrám svobodného života vaší církve nikoliv návratem k tomu, co zde 
bylo předtím, než vám byla uloupena svoboda, stavte jej v síle toho, k čemu jste během 
pronásledování uzráli. Když mohu dnešního dne stanout mezi vámi, milovaní bratři a 
sestry, na tomto velkém prostranství, před tváří vaší zlaté Prahy, dovolte, abych opako-
val slova zmrtvýchvstalého Pána: ´Pokoj vám´. Kéž je naše první eucharistické setkání 
ve vaší vlasti ve znamení pokoje. Toho pokoje, který dává Kristus, pokoje, který svět 
dát nemůže. Toho pokoje, který Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý zanechal svým 
apoštolům ve večeřadle a také svým učedníkům, uprostřed všech národů země, z po-
kolení na pokolení.“ 
26. září 2009 v Praze – Při poslední papežské návštěvě Benedikt XVI. v projevu na 
letišti konstatuje:  
 „České země byly historicky a územně  – tím, že se nacházejí v srdci evropského 
kontinentu na křižovatce Severu a Jihu, Východu a Západu –  místem setkávání růz-
ných národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlou-
hodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí 
v intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy.“ A později: „Zvláště 
mladí lidé si dnes znovu kladou otázku po povaze získané svobody. K čemu je svobo-
da využívána? Co je podstatou skutečné svobody? Úkolem každé generace je, aby se 
od počátku snažila vytrvale hledat způsob správného uspořádání lidských věcí, aby se 
snažila pochopit správné užívání lidské svobody. Lidská touha se povznáší nad sebe 
samu, nad to, co může poskytnout vládnoucí politická a hospodářská moc, a směřuje 
k oné velké naději, která má původ mimo nás, ale zároveň je uvnitř nás jako pravda, 
krása a dobro. Svoboda hledá smysl: vyžaduje přesvědčení. Opravdová svoboda před-
pokládá hledání pravdy – skutečného dobra – a tudíž nachází své naplnění právě v po-
znávání a konání toho, co je správné a spravedlivé. Jinými slovy: pravda je návodem ke 
svobodě a dobro je dokonalostí svobody.“ 
 Běh dějin dokazuje, že každá generace chce pro sebe nový život, méně prorost-
lý zkostnatělostí minulosti, osvobozující a nadějnější pro další pokolení. Toto si lidé 
vždy vydobývali různými způsoby. Přechod od nesvobody ke svobodě v  Českosloven-
sku se v roce 1989  pro mnohé stal inspirací. Některými byl kvitován také s velkým ob-
divem, že přerod nepřerostl v hrubé násilí, stal se vzorem pro řešení národních krizí. 
 Přejme si, aby v současné dějinné etapě tradice „sametu“ a stavění mostů slouži-
la nám i mnoha dalším zemím jako odkaz. Jak praví sv. Marek, po moci touží mnoho 
lidí. Ježíšova moc ale neslouží k ovládnutí druhých, ale k osvobození. A to k osvoboze-
ní pro Boha, které má budoucnost. To platí i pro mne dnes.

 Ing. Helena Žabžová, Rada Iustitia et Pax, publikováno: 12. 11. 2010, 17 hod.
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NABÍDKA KŘESŤANSKÉHO 
KNIHKUPECTVÍ. 
Se změnou času i počasí, přichází i obměna novin-
kových titulů v  naší děkanátní prodejně křesťan-
ské literatury a devocionálií Barborka, která sídlí 
v  přízemí Charitního domu sv. Barbory v  Zábřehu. 
Dospělým můžeme nabídnout například následující ti-
tuly:
 SAMI NA TÉTO ZEMI – známý salesiánský au-
tor Ladislav Heryán ve své nové knize vede každého 
k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží pří-
tomnost obklopuje. A vybízí nás, abychom otevřeli oči 
svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti.
 ROZHOVORY POD VĚŽÍ – osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi 
a Desatera od Maxe Kašparů. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každoden-
ním prožívání víry.
 PÁN SE STARÁ – kniha Josefa Prokeše, vyhledávaného kněze, duchovního doprová-
zejícího, vede čtenáře k novému pohledu na víru. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýš-
lení, ale též k radosti, která se z opravdové víry rodí.
Naše tipy pro děti:
 ZAPOMENUTÁ ZÁVĚŤ – detektivní příběh pro děvčata o hledání ztraceného do-
kumentu, na kterém je závislý osud celého sirotčince, v němž žijí opuštěné děti. Poslední 
dobrodružství z oblíbené série Sestry Naděje. V nabídce máme i předešlé díly Podepsána 
Charlotte, Kde jsi Élizabeth a Na dvoře Alexandrově.
 CESTA TŘÍ KRÁLŮ – autor Oldřich Selucký vypráví další poutavý příběh, tentokrát 
o dobrodružství na cestě za hvězdou betlémskou.
Specialita z našeho regionu:
 DADÍK SÁM aneb Mozaika mojí duše - knížka básní, v níž je odkryto celé nitro její 
autorky paní Daniely Kvapilové. Pacientky, kterou v posledních týdnech jejího života do-
provázel tým domácí hospicové péče zábřežské Charity. Krásná a jemná žena s blankytně 
modrýma zářícíma očima věděla, že svíčka jejího života dohasíná a nemá tedy co skrý-
vat. Ponořte se do jejích veršů, které jsou odkazem pro všechny přeživší. Koupí této knihy 
zároveň podpoříte činnost regionálního mobilního hospice; ten tak bude moci plnit další 
přání o odcházení a přechodu na věčnost v kruhu blízkých, rodiny. 
Navštivte nás, máme skladem mnoho dalších titulů, včetně dostatečné zásoby malých i 
větších, papírových, sádrových nebo dřevěný betlémů! Na Váš nákup se každý všední den 
od 7.00 do 16.30 hodin těší a barevný podzim Vám přejí pracovnice prodejny/recepce 
Charity Zábřeh.

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. listopadu: Písařov 1.058; Jakubovice 466; Červená Voda 1.762; Do-
mov důchodců sv. Zdislavy 335; Moravský Karlov 340 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov
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LOŠTICKO    LOŠTICKO   LOŠTICKO

Sbírky z neděle 10. listopadu: Loštice 2.932 + dar 1.000 Kč; Moravičany 1.834 Kč. 
 Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

LOŠTICE
Dnes v neděli 17. listopadu v rámci vzpomínkové akce k 30. výročí sa-
metové revoluce vás zveme do kostela sv. Prokopa v Lošticích na mši 
za svobodu a demokracii. Mše bude i za přítomnosti faráře Vlastimi-
la Haltofa a Československé církve husitské s hudebním doprovodem 
scholy Jiřinky a žesťového souboru ze ZUŠ Loštice.  
Po mši následuje požehnání nové pastorační místnosti Prokopka, kde 
vás bude čekat malé občerstvení a promítání fotek otce Kristiána z 
roku 2007 z cesty na Sibiř a z charitativní pomoci ve farnosti Nižný 
Tagil.

 Děti připravující se na 1. sv. přijímání mají v úterý náboženství v 18.00 na faře.
 Přípravné setkání koledníků Tříkrálové sbírky bude ve středu 27. listopadu v 18.00 
hod. v „Prokopce“. 
 
MORAVIČANY 
 Ve středu 20. listopadu od 8.00 hod. budeme dělat na faře v Moravičanech zabíjačku. 
 Farní posezení u jehněčího guláše bude 23. listopadu na faře v Moravičanech.
 Náboženství ve středu nebude

V  neděli 24. listopadu po mši sv. si v Moravičanech i v Lošticích budete moct zakou-
pit knihy od Charity. 

Příští neděli 24. listopadu je v Bíle Lhotě pouť ke cti sv. Kateřiny. 
Hodová mše v 11.00 hod. bude spojena s udělováním 1. sv. přijímání.
Zpověď dětí a příbuzných bude spojena s nácvikem, který je v úterý v 19. 11. v 16.00 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 10. listopadu: Klášterec 1.900 + dar na Radio Proglas 1.000; Svébohov 
2.000; Jedlí 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

POZVÁNKA NA KONCERT 
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudeb-
ního fondu uvádí v sobotu 23. listopadu v 17.00 hod. v zasedací 
místnosti obecního domu koncert TRIA APERTO. 
Účinkují: Barbora Šteflová – hoboj, Jan Charfreitag – klarinet, Pa-
vel Horák – fagot. Vstupné dobrovolné. 
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10. listopadu: Mohelnice 7.551; Úsov 410; Studená Loučka 300 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Souček 
 V úterý 26. listopadu ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková 
 Zveme na CHVÁLOVÉ ODPOLEDNE na faru do Mohelnice o první adventní neděli 
1. 12. 2019. Začátek v 16.00 hodin.  Dana Faltýnková

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 10. listopadu: Tatenice 2.200; Lubník 960; Hoštejn 1.900; Kosov 660 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 
 Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici v neděli 24. listopadu v 18 hodin.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. listopadu: Štíty na revizi elektroinstalace 3.270; Horní Studénky na 
opravy 7.400; Cotkytle na revizi elektroinstalace 1.440 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Biřmovanci se sejdou ve Štítech na faře v pátek 22. listopadu v 16.00 hod., mše sv. v 18 hod.
Pastorační a ekonomické rady farností se sejdou:
 v Horních Studénkách po mši svaté ve čtvrtek 28. 11. (mše sv. v 16 hod.), 
 ve Štítech po mši sv. v pátek 29. 11. (mše sv. v 17 hod.), 
 v Cotkytli v pondělí 2. 12. Mše svatá v 16 hod. ve Strážné, po ní v Cotkytli setkání pas-
torační a ekonomické rady.  P. Jacek Brończyk

 POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

8. listopadu oslavila své životní jubileum 80 let paní Jitka Šromová 
z Lesnice.Děkujeme jí za její dlouholetou službu v lesnickém kostele, kde 
svým zpěvem a aktivní účastí na životě farnosti chválí Pána.
Do dalších let vyprošujeme Boží požehnání, pevné zdraví a ochranu Panny 
Marie. členky živého růžence a farníci z Lesnice

* * *
EXHORTACE CHRISTUS VIVIT. Poté, co se na podzim 2018 konala synoda o mláde-
ži, napsal papež František jako její závěrečný dokument exhortaci Christus vivit. Kniha je 
tím nejbližším dokumentem, který kdy papež mládeži věnoval. Papež zde hovoří o dopro-
vázení na cestě do Božího království, dává mladým inspiraci u svatých a vybízí je ke stálé-
mu „TEĎ“. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství a objednat si ji můžete za 89 Kč na 
https://www.ikarmel.cz/produkt/christus-vivit-kristus-zije. 
Od adventu budou na sociálních sítích a webových stránkách https://www.cirkev.cz/cs/
christus-vivit vycházet podněty, které mohou mladé povzbudit v životě s Kristem. 
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FARNOST  ZVOLE

Sbírka z neděle 10. listopadu vynesla ve Zvoli 6.240 + dar 500 Kč na kříž; v Pobučí 870 Kč.   
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Ve Zvoli bude v čase od 22. listopadu do Vánoc začínat páteční mše svatá o čtvrt hodi-
ny dříve, to je v 17.15 hod., kvůli zkouškám vánočního sboru. 

Pastorační rada farnosti Zvole se sejde v úterý 19. listopadu v 18.00 hod. na faře. 

Někteří zaregistrovali ve středu 13. listopadu jeřáb 
u věže kostela ve Zvoli. Probíhala tzv. prvomontáž 
jednotlivých segmentů k instalaci nově vykovaného 
kříže. Prvomontáž dopadla dobře, dílo je bez závad, 
železné prvky budou v následujících dnech žárově 
pozinkovány a ošetřeny nátěrem, poté může pro-
běhnout definitivní montáž. Snad okolnosti a poča-
sí dovolí, že to bude ještě v prosinci. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PO MISIÍCH 
VE FARNOSTI PŘED TŘEMI LETY
Duchovní obnova začne páteční bohoslužbou 29. 
listopadu v 17.15 hod. 
V sobotu 30. listopadu bude pokračovat v 8.00 hod. 
modlitbou růžence a v 8.30 hod. budeme slavit mši 
svatou. Poté přednáška a setkání s mládeží.
Odpoledne bude následovat ŽEHNÁNÍ DOMO-
VŮ (adventních věnců). Misionáře doprovodí k jednotlivým příbytkům někdo z farníků.
Prosím farníky, aby o žehnání informovali své blízké, sousedy a přátele a od těch, kteří 
projeví zájem, je třeba vyzvednout telefonní kontakt a adresu.
Žehnání v obcích naší farnosti se budeme snažit uskutečnit v sobotu 30. listopadu a v ne-
děli 1. prosince, případně v následujícím týdnu. Žehnáním domovů vstoupíme do advent-
ní přípravy na Vánoce. 

PODHÁJSKA 2020 v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020
Farnost Zvole zve zájemce na relaxační pobyt do termálních lázní PODHÁJSKA. Jako ob-
vykle vyrazíme v lednu 21. až 26. ledna 2020. V ceně je započítáno: autobusová doprava, 
5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polo-
penze, permanentní vstupenka na termální koupaliště 
Cena pobytu je 7.500 Kč. (V ceně není zdravotní pojištění na Slovensko.) 
Přihlášky na tel. 731 626 509.       Na poutníky se těší P. František Eliáš

FARNOST  MALETÍN

Tuto neděli 17. listopadu bude slavena ve 14.30 hod. mše svatá. 

O první neděli adventní 1. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. zasvětím přítomné děti a 
jejich rodiny přímluvě Svaté rodiny a sv. Mikuláše.      P. František Eliáš
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU

Sbírky z neděle 10. listopadu: Zábřeh 13.571; Rovensko 749; Lupěné 1.091 Kč. 
DARY pro Mary’s Meals 5.139 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. 
   P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

PODĚKOVÁNÍ: Chtěli bychom moc poděkovat MUDr. Josefu Maradovi, který minulý 
týden ve věznici Mírov poutavým způsobem přiblížil odsouzeným život v zemi velmi chu-
dé a plné protikladů – na Haiti. 
V rámci našeho poslání navštěvovat uvězněné a zprostředkovávat jim realitu z druhé stra-
ny mříží, připravujeme na 13. 12. adventní setkání spojené s vystoupením scholy. 

POMOZTE NÁM POMÁHAT! Abychom mohli být 
potřebným nablízku a naše pomoc měla konkrét-
ní, praktickou a hmatatelnou podobu, provozuje naše 
CHARITA výdejní místa potravinové pomoci, sociál-
ní šatník, sklad použitého nábytku a elektrospotřebičů, 
apod. Abychom měli čím pomáhat, sbíráme a shroma-
žďujeme průběžně i v určených akcích dary jednotliv-
ců, firem či supermarketů. 
Stále ještě a rádi přivítáme pomoc dobrovolníků, kte-
ří nám propůjčí svůj čas a ruce ke shromažďování zá-
sob potravin a hygieny od nakupujících při nadcháze-
jící podzimní SBÍRCE POTRAVIN, která se uskuteční 
v sobotu 23. 11. 2019 v čase 8-18 hodin. Všechny ostat-
ní, kteří nás chtějí podpořit a obdarovat nás trvanlivými potravinami, zveme v tuto dobu 
k nákupu do zapojeného Kauflandu Zábřeh. 
centrum DobroDruh: tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz 

POZVÁNÍ DO VÁNOČNÍ KAVÁRNY S PRODEJNÍ VÝSTAVOU. 
Uživatelé a pracovníci centra denních služeb Oáza vás srdečně zvou v pátek 29. 11. 2019 
od 10 do 16 hodin k příjemnému posezení u šálku kávy, voňavého punče nebo lahodného 
čaje. Zároveň si zde v tento čas můžete koupit originální výrobky vytvořené klienty služby. 
Těšíme se na vás v prostorách Oázy - Žižkova 15, Zábřeh.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Sociální firma REPARTO nabízí dlouhodobé pracovní 
uplatnění pro lidi se zdravotním omezením, na zkrácený pracovní úvazek s pracovištěm 
v Zábřehu. Úkolem bude vedení skladu zdravotnického materiálu, další pracovní pozice 
se zaměřuje na obsluhu veřejných toalet. Více informací zájemci najdou na webu www.
charitazabreh.cz


