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SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc
na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět,
vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží
a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 93  Hospodin kraluje, oděl se velebností
1: Dan 7,13-14 2: Zj 1,5-8 Ev. Jan 18,33b-37
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, 
anebo ti to řekli o  mně jiní?“ Pilát odpo-
věděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to 
je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopus-
til?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není 
z tohoto světa. Kdyby moje království bylo 
z tohoto světa, moji služebníci by přece bo-
jovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje 
království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: 
„Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: 
„Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil 
a proto jsem přišel na svět, abych vydal svě-
dectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší 
můj hlas.“
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K evangeliu dnešní neděle
Počty katolíků v Evropě, zvláště těch, kteří přicházejí pravidelně na 
bohoslužby, klesají. A tak se nám snadno může zdát, že to s vítězstvím 
Krista není žádná sláva. Důvodů, proč se Evropa odklání od křesťan-
ství, je řada, některé jsou důsledkem hříchů či nevěrohodnosti církve 
a jejích členů. Znamená to však, že Kristus prohrál? Odpověď je nasnadě. Pojetí zápasu je 
zcela mimo! Ježíš s nikým nebojuje a nikdy neusiloval o politické vítězství. Jeho záchrana 
přesahuje, jak ukazuje dnešní evangelium, politické uspořádání či konkrétní vůdčí elitu. 
Boží království nestojí na politice, armádě či bohatství, ale na všemohoucím Bohu a jeho 
odvěkém záměru se stvořením. On, Stvořitel, daroval život, on, Vykupitel, nabídl cestu 
záchrany, když člověk selhal. On, Král králů, přijde na konci věků uzavřít a naplnit projekt 
stvoření tak, aby všichni, kdo Krista přijali, mohli přebývat v hlubokém milujícím vztahu 
s Bohem. www.vira.cz

Z VÝKLADŮ SVATÉHO AUGUSTINA, BISKUPA, NA ŽALMY
Neodmítejme první příchod, abychom se nemuseli bát druhého.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází, že přichází soudit 
zemi. Přišel poprvé a přijde zase. Při prvním příchodu zaznělo v evangeliu toto jeho slovo: 
Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak přichází v oblacích. Co to znamená: od této chvíle? 
Cožpak Pán nepřijde teprve později, až budou všechna pokolení země nad sebou naříkat? 
Nejprve přišel v těch, kdo ho hlásali, a naplnil celý svět. Neodmítejme tento jeho první 
příchod, abychom se nemuseli bát druhého.
Co má tedy křesťan dělat? Užívat tohoto světa, ale nikoli mu otročit. Co to znamená? 
Mít jako bychom neměli, jak říká apoštol: Bratři: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají man-
želku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako 
by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto 
světa, jako by ho nevyužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. Rád bych, abyste byli 
bez starostí. Kdo nemá starosti, klidně čeká, až jeho Pán přijde. Vždyť co je to za lás-
ku ke Kristu, bojíme-li se, aby nepřišel? Neměli by-
chom se, bratři, stydět? Milujeme, a bojíme se jeho 
příchodu. Milujeme ho pak opravdu? Nebo máme 
raději své hříchy? Nuže, ty hříchy mějme v nenávisti 
a  milujme toho, který přijde hříchy trestat. Přijde, 
ať chceme nebo nechceme. Že nepřichází hned teď, 
neznamená ještě, že nepřijde. On přijde, ale nevíme 
kdy. Když tě však najde připraveného, nevadí, že to 
nevíš. (zdroj 2. čtení ze 14. 11. 2021 – Breviář)

KALENDÁŘ TOMÁŠE VELZLA
NA ROK 2022
Kalendář je za 350 Kč. Koupit si jej můžete buď 
v  Hnízdě nebo objednat přímo u  mě na emailu:  
tomas.velzel@email.cz nebo na tel. č. 776 064 898. 
Do kdy? Do vyprodání všech kalendářů.

Tomáš Velzel
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 22. listopadu  památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
středa 24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů 

NEVĚŘÍCÍ ODEJDĚTE
Středa 24. listopadu 2021 je Červenou středou, tedy každoroč-
ní připomínkou těch, kdo jsou pronásledováni pro své nábo-
ženské přesvědčení. Při této příležitosti přijměte pozvání na 
přednášku Michala Řoutila, Ph.D. nazvanou Nevěřící, odejdě-
te! Začíná v 18.00 hod. v Katolickém domě. Součástí přednáš-
ky bude i představení stejnojmenné knihy za účasti nakladatele 
Pavla Mervarta. Vstupné dobrovolné. 
Přednáška bude věnována současné situaci křesťanů v oblasti 
Blízkého východu a severní Afriky s důrazem na různé formy 
diskriminace a pronásledování.
Michal Řoutil, Ph.D. (1973) – zakladatel edice Pro Oriente
Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parrésia: Revue pro východní křes-
ťanství. Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
(Ústav slavistických a východoevropských studií). Kromě slavistiky se věnuje studiu křes-
ťanského Východu, osudům křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. 
Působí též jako překladatel, editor a odpovědný redaktor.
Je autorem a spoluautorem knih Nevěřící, odejděte! (2020), Katastrofa křesťanů (2017), 
Dějiny Ruska (2016), Ve stínu islámu (2016). 
Knihu bude možné na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.

VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci letos v Zábřeze opět zakou-
pit první neděli adventní 28. listopadu, při vchodu do kostela sv. 
Bartoloměje, přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
„Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemoc-
ným dětem. Květina stojí 120 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.

ZKOUŠKY NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ 
Nácvik bude probíhat pravidelně vždy v pondělí v 17.00 hod. v ZUŠ Zábřeh – Školská 
349/9 Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO Vás zve ke společnému tvoření – vý-
robě ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Akce se koná ve středu 24. lis-
topadu v 8.30–11.30 a 16.00–18.30 hod.
Korpus věnce si přineste s sebou. Pokud máte nějaký materiál 
na výrobu adventních věnců, který můžete nabídnout i ostat-
ním, vezměte s sebou.
Věnce si můžete dát požehnat první adventní neděli o mších 
svatých.  Irena Švédová 
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RORÁTY V ZÁBŘEZE 
Rorátní mše svaté začínají v  kostele sv. Bartoloměje v  pondělí 29. listopadu. 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 svaté bude pro děti na faře připravena jako obvykle 

jednoduchá snídaně (pokud to pandemická 
situace a opatření vlády dovolí – pokud ne, 
budou začínat v  kostele rorátní mše svaté 
v 7.00 hod. i ve všední dny). Chcete-li upéct 
pro zpestření jídelníčku koláče nebo buch-
ty, nezapomeňte předem zavolat na faru, 
tel. 583 414 531, aby pečivo nezbývalo!

ZMĚNY V DOBĚ RORÁTŮ. Po dobu rorátních mší svatých nebude slavena mše svatá 
v úterý v 8.00 hod. v kostele sv. Barbory, ve čtvrtek v 8.00 hod. v Ráječku a v kostele 
sv. Bartoloměje mše svaté ve čtvrtek v 17.30 hod. 

OLŠANSKÉ HORY NA RADIU PROGLAS
10. listopadu odvysílalo Radio Proglas pořad s poutníky ke kapli sv. Martina na Olšan-
ských Horách. Pouť organizovali skauti a skautky ze střediska Skalička Zábřeh. 
Pořad najdete v audioarchivu Proglasu. Ještě je čerstvý, křupavý a voňavoučký:
https://slovo.proglas.cz/z-regionu/olomoucke-studio-radim/kaple-sv-martina-na-olsan-
skych-horach/

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 14. listopadu na charitu: Červená Voda 4.390; Písařov 2.103; Jakubo-
vice 890 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z  neděle 14. listopadu na charitu: Klášterec 2.500; Svébohov 3.400 + dar na 
potřeby farnosti 1.000; Jedlí 2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Władysław Mach SDS

Kruh přátel hudby ve Svébohově Vás zve v sobotu 27. listopadu v 18.00 hod. do zaseda-
cí místnosti obecního domu na KYTAROVÝ RECITÁL RAKOVÝCH.
Účinkují Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak.
V programu zazní úryvky barokní hudby Ivana Jelínka, loutnová hudba 
dávných mistrů, hudba Jaroslava Ježka a další. Vstupné dobrovolné

postřelmovsko            postřelmovsko

Blahopřání. V pátek 19. listopadu 2021 oslavila 60. narozeniny naše 
kostelnice paní Radka Pospíšilová z Postřelmova. K tomuto životnímu 
jubileu jí přejeme pevné zdraví, lásku, radost, pokoj, Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie. členové živého růžence z Postřelmova



5

lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 14. listopadu na charitu: Loštice 6.373; Moravičany 12.822; Bílá Lhota 
1.592 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

VÁNOČNÍ HVĚZDY 
Farnost Moravičany se připojí k charitativní sbírce Vánoční hvězda, kterou 
organizuje Šance Olomouc o.p.s.
Cena vánoční hvězdy je: malá 60 Kč, velká 120 Kč.
Vánoční hvězdy si můžete vyzvednout v   pátek 26. 11. 2021 od 16.00–18.00 hod na 
Besedě v Moravičanech a v Lošticích v pátek 26. listopadu od 17.40 hod. po mši svaté 
v Prokopce.

KALENDÁŘE NA ROK 2022
Nabízíme dva typy stolních kalendářů na rok 2022. S kreslenými vtipy z náboženského 
prostředí na podporu kostela v Brně – Lesné a kalendář s krásou gotických chrámů. Cena 
obou je 60 Kč. 

POMOZTE TĚM NEJZRANITELNĚJŠÍM, KTEŘÍ JSOU 
OHROŽENI VÁLKOU NA UKRAJINĚ. 
„Chudí vám otevřou nebe.“ (sv. Vincent de Paul)
Vojenský konflikt na Ukrajině trvá už 7  roků a  stále má 
dopad na tisíce lidí. Konkrétně jde o pomoc pro MISIJNÍ 
CENTRUM ARCHA, nacházející se přímo ve válečné zóně, 
jenom 7 km od fronty. V centru bydlí děti, o které se rodiče v důsledku války nebo těžké 
životní situace nemohou postarat. 

Chceme pomoci také SESTŘIČKÁM VIN-
CENTKÁM Z  MARIUPOLLE. Jejich služba 
spočívá v  pomoci těm, kteří před válkou ne-
měli kam utéci – jde o  malé děti, staré lidi, 
opuštěné a  těžce nemocné. Sestry jim mimo 
jiné zabezpečují materiální a  zdravotnickou 
péči, teplé jídlo a pitnou vodu. 

Pokud by někdo chtěl pomoci lidem a  dětem zasaženým válkou na východě Ukrajiny, 
může přispět na číslo účtu: FIO banka 2901729260/2010.

Kontaktní osoba pro Českou republiku: P. Kristián Libant CM tel. 733 742 500, e-mail 
kristiancm@gmail.com.  Více na www.chudobniadeti-ukrajina.sk

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 14. listopadu na charitu (sbírky z neděle 7. listopadu):
Tatenice 1.410 (2.500); Lubník 1.500 (1.870); Hoštejn 2.850 (850); Kosov 660 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na tatenické faře tuto neděli 21. listopadu v 18.00 hod. 
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štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
SBÍRKY z neděle 14. listopadu na charitu: Štíty 2.410; Cotkytle 705; Horní Studénky 
2.450 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ bude o první adventní neděli 28. listopadu při 
mši svaté: v Horních Studénkách v 7.30, ve Štítech v 9.00, v Cotkytli v 11.00 hod.
 P. Jacek Brończyk

Blahopřání.
Dne 15. listopadu oslavila 70. narozeniny paní Ludmila Turková
z Horních Studének. Přejeme jí hojnost Božího požehnání, zdraví
a ochrany Panny Marie.

P. Jacek Brończyk, členové živého růžence a Schönstattského společenství 

ADVENTNÍ KONCERT
– ADVENT VE VŠECH HUDEBNÍCH ŽÁNRECH.
Dne 4.  prosince v  17.00 hod. pořádají Heroltice pod zá-
štitou místopředsedkyně Senátu PČR RNDr. Jitky Seitlové 
v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích benefi ční koncert 

na pokračující opravu kostela. 
Účinkují: Marian Jurečka – předseda KDU-ČSL a Porta Benefi ca.

Vstupné dobrovolné.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 14. listopadu na charitu byla ve Zvoli 8.510 Kč + dar na opravu komu-
nitního centra 10.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Naše komunitní centrum i přes opětovné zhoršení covidové si-
tuace za dodržování protiepidemických nařízení stále funguje 
a kromě kulturních a pohybových aktivit i nadále řešíme do-
vybavení centra. Nyní se podařilo vybavit kuchyni sporákem, 
velkým dřezem a myčkou nádobí.
Ekonomická situace spolku Zvolská čtyřka se pomalu stabilizu-

je především díky darům členů i nečlenů spolku, ať už jsou zasílány na účet Zvolské čtyřky 
nebo na účet farnosti Zvole. Už nám zbývá vrátit věřitelům pouze 600.000 Kč.

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková

Listopad v komunitním centru uzavřeme ve čtvrtek 25. listopadu výstavou fotografi í na-
šeho farníka, mladého nadějného fotografa Vojtěcha Plháka, kterou zaštítí beseda s jeho 
vysokoškolským pedagogem, českým dokumentárním fotografem Jindřichem Štreitem 
ze Sovince. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková
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MISIJNÍ DOBROVOLNICE V NAMIBII MARKÉTA PEICHLOVÁ
Má dobrovolná služba se chýlí ke konci, a  tak přemýšlím, jak nejlépe 
využít peníze od dárců. Vypsala jsem projekt na koupi vodní nádrže 
pro školu, a tak Vám děkuji za dosavadní finanční podporu a nabízím 
možnost přispět těm, kteří by tak ještě chtěli učinit.

Proč vodní nádrž?
Salesiánské středisko, ve kterém působím, se nachází v polopoušti Ka-
lahari a po celý rok je tu problém s vodou. V poslední době se krize 
zvětšuje, vody je nedostatek a tak z kohoutku neteče. To narušuje chod 

školy, protože vodu potřebujeme na pití, umývání rukou, úklid i toaletu. Rundu je město 
a tak nemůžeme poslat děti pro vodu k řece a na záchod do buše, jak se to děje na vesnici. 
V současné době máme 73 žáků, příští rok školu rozšiřujeme a očekáváme 135 žáků. Krize 
vody je celoroční, nejhorší v letních měsících a městská rada nepředpokládá, že se situace 
zlepší.

Jak se krize zatím řeší?
Když voda neteče, máme děti poslat domů. V takovém případě by ale 
do školy skoro nechodily. Ze začátku se škola na den nebo dva rušila, 
jindy děti zůstaly ve škole jen část dne, jindy se dovezla voda odjinud, 
ale to zaměstnává hned několik lidí na celé dopoledne.

Vodní nádrž pomůže i chodu oratoře.
Stejné prostory jako škola využívá v odpoledních hodinách oratoř, kam chodí 150 dětí 
a teenagerů šest dní v týdnu. Mladí sportují a potřebují vodu na pití. Oratoř funguje tak, 
že jsme řekli mladým, že mohou přijít, pokud si donesou vlastní vodu, tu ale nemají často 
ani doma.

Jakou nádrž potřebujeme?
Pro chod školy a oratoře bude stačit koupit vodní nádrž o 5.000 litrech. Nádrž funguje 
tak, že se nechá napustit vodou z městského vodovodu, a když přijde krize a voda neteče, 
používá se voda z nádrže. To by zajistilo plný chod školy bez omezení. 

Jaké jsou její náklady?
Nechali jsme si udělat cenovou nabídku a celková částka za vodní nádrž, materiál na stav-
bu konstrukce a  cena za práci stavební firmě je 31.896,35 namibijských dolarů, což se 
rovná 47.529,75 Kč. Je možné, že při koupi materiálu dostaneme slevu pro školu, v tom 
případě by se zbytek peněz použil na koupi učebnic do školy.

Kolik peněz vybíráme? 
V  současné době máme na pro-
jekt už 30.000 Kč od dárců, zbý-
vá vybrat 18.000 Kč. Přispět mů-
žete libovolnou částkou na účet 
2800630202/2010, specifický sym-
bol 135 (důležité). Na požádání vy-
dáme potvrzení o daru. Děkujeme!
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SBÍRKY z neděle 14. listopadu na charitu: Zábřeh 21.982; Rovensko 2.933; Lupěné 2.354  
Kč. Dary: Mary’s Meals 1.000 Kč; na potřeby farnosti 4.400 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

SYNODÁLNÍ PROCES
Milé farnice a  farníci, v  předchozích dnech 
a týdnech jste pravděpodobně slyšeli a četli o sy-
nodě, o  synodálním procesu, ke kterému nás 
pozval papež František.
Někteří z vás jste se již ozvali s touhou připojit 
se k tomuto oživujícímu proudu. Někteří mož-
ná ještě váháte, nevíte, co čekat, možná si říká-

te, že to není nic pro vás, že tomu nerozumíte, že nemáte co nabídnout, že nejste dost 
vzdělaní… 
O to tady nejde. Zapojit se může opravdu každá, každý. Synodální proces je proces du-
chovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce 
její Pán. Myslím, že každý z nás se ve svém životě snažíme hledat, co od nás Pán chce, pro 
mě osobně, pro mou rodinu, pro mé blízké, pro naše společenství. Máme nyní příležitost 
překročit své vlastní hranice a zkusit hledat společně, pro dobro naše i celé církve. Pojďme 
zkusit hledat to, co je v nás živé.
Jak na to? Jde o vytvoření menších skupinek (3-8 osob). Každá skupinka si vybere svého 
moderátora, který od nás obdrží další informace, jak ve skupince pracovat. Každá skupin-
ka se sejde třikrát (od listopadu do konce února). Vybere si jedno z témat, nad kterým se 
bude zamýšlet a modlit se. 
Moderátoři skupinek i  jednotlivci, kteří se chcete zapojit, případně pokud máte nějaké 
otázky a nejasnosti, ozvěte se na níže uvedené kontakty, poskytneme vám další informace 
a materiály. Jana A. Nováková, farní koordinátorka

anezons@seznam.cz, tel. 723 353 976
(pokud telefon nezvednu, ozvu se, až to bude možné)

Informace Vám podá také Jana Kubíčková
kubicek.jana@seznam.cz,  tel. 605 536 270

HARMONOGRAM SYNODÁLNÍHO PROCESU V ČR
cca začátek listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/

církevních společenstvích
do 2. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek na email synodalniproces@ado.cz
v průběhu dubna-května 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného ná-

vrhu diecézní syntézy)
do 15. května 2022: zaslání fi nální podoby diecézní syntézy Národnímu synodálnímu 

týmu
6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad)
15. srpna 2022: odeslání národní syntézy na Generální Sekretariát Synody biskupů


