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28. 11. 2021
Ročník XXVIII číslo 48

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

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 Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: po-
siluj 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 

Žl 25,4-5ab.8-9.10+14 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

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, 
na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou 
zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět 
se zachvěje. A  tehdy (lidé) uvidí Syna člověka 
přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až 
to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože 
se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše 
srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím 
a  pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) 
nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na 
všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bdě-
te a modlete se v každé době, abyste mohli vše-
mu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před 
Synem člověka.“
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K evangeliu dnešní neděle
Starý liturgický rok skončil a nový začal pobídkou, abychom měli na mysli Pánův do-
vršující příchod na konci času. Doufáme v něj a očekáváme jej s radostí, nikoli se stra-
chem.
Kdy přijde konec času, to nevíme. Jisté je, že náš život jednoho dne skončí. Kdybych 
měl/a být dnes odvolán/a z tohoto života a postavit se před Syna člověka, mohl by mi 
říct: „Pojď, služebníku dobrý a věrný?“

Zdroj: Posvátný prostor, Celosvětová síť modlitby s papežem

JAK JSEM ZEMŘEL (psáno pro Katolický týdeník)
Na hřbitovy chodím tuze rád. Má to hned několik výhod. Ticho tam mi připadá útěšné 

jako ticho hor, knihoven a bazilik. Mezi tolika lidmi se nikdy necítím osaměle. A co je 
nejlepší: nikdo z nich ode mě nic nechce. Pro ně už všechna trápení, aspoň ta pozemská, 
přebolela, kniha jejich života je napsaná, vytištěná, chybí jen vazba a ořízka. 

Když chodím mezi těmi hroby, myslím na to, že jednou umřu. Nebojím se smrti, spíš 
umírání. Vím, jaká je smrt. Viděl jsem ji. Je to chvíle, kdy ve zdrávasech ono „nyní“ a „ho-
dina naší smrti amen“ budou jedno. Největší strach mám z toho, že až tehdy mi dojde, 
co všechno jsem v životě promarnil a marnotratně poztrácel: vzácný čas, tisíce blízkých 
příležitosti k lásce, Boží milosti a Jeho sny o mně.

Ať mě pohřbí ne s růžencem, ale s tlustou knihou v podpaží. Protože tak jsem žil: tak 
jsem poznával Boha, tak jsem se modlil, tak jsem žasl, plakal, zoufal si a smál se – a tak 
zemřel.

Nechci se rouhat. Opravdu jsem před pár lety jakoby umřel, zažil dotek smrti, když 
jsem se dozvěděl, že mám možná roztroušenou sklerózu. A zase jsem se znovu narodil, 
když mi řekli, že moje skleróza se zatím nevíme proč nějak netrousí a že se mám modlit 
a žít, protože na ni nejspíš neumřu. A tak se modlím a žiju s knížkou v ruce, protože jinak 
žít neumím. A tak chci i zemřít.

Přál bych si, aby se lidé na mém pohřbu smáli. Pohřební chvalořeč si napíšu sám. 
Přece nemůžu něco tak zásadního nezodpovědně ponechat druhým. Živí o nás mrtvých 
houby ví.

Začnu děkováním. A bude toho tolik, že se k ničemu jinému nedostanu, protože mi 
bude líto těch, kdo se budou koukat na hodinky a v duchu se ptát, kdy už se mohou přestat 
dojímat, aby mohli už konečně jít na ten řízek či guláš s chlebem a cibulí.

Až umřu, pomodlete se za mě a zapijte to. Vy živí, prosím žijte. My mrtví ve svém těle 
uvidíme Život sám. P. Karel Skočovský

ZAPALME SVÍČKU NA SVĚTOVÝ DEN
PAMÁTKY ZESNULÝCH DĚTÍ. 
Srdečně zveme v neděli 12. prosince v 11.00 hod. 
(po skončení mše svaté) na Horu Matky Boží ke 
společnému setkání u pietního místa Dítěte v srd-
ci. Rozsviťme světlo naděje zapálením svíčky při 
příležitosti Světového dne památky všech zesnu-
lých dětí. www.ditevsrdci.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 30. listopadu památka sv. Ondřeje apoštola
pátek 3. prosince památka sv. Františka Xaverského
sobota 4. prosince sv. Barbory

RORÁTY V ZÁBŘEZE 
Rorátní mše svaté začínají v kostele sv. Bartoloměje v pondělí 
29. listopadu.
Jste zváni všichni, zejména však děti. 
Tento týden vzhledem k  neblahé pandemické situaci budou 
začínat rorátní mše svaté v 7.00 hod. a po jejich skončení ne-
bude pro děti snídaně na faře.

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH V  DOBĚ RORÁTŮ. Po dobu adventu nebude slavena mše 
svatá v úterý v 8.00 hod. v kostele sv. Barbory, ve čtvrtek v 8.00 hod. v Ráječku a v kos-
tele sv. Bartoloměje mše svaté ve čtvrtek v 17.30 hod. 

Farnost Dolní Němčí nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorá-
tům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci 
Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

ADVENTNÍ AKTIVITA PRO VŠECHNY
Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli iz-
raelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši, která se čtou 
právě v době adventní, nás všechny mohou inspirovat k tomu, abychom si uvědomili, zda 
opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým jednáním tento směr i ostatním. Je čas 
poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat se 
a „nabrat správný směr“ k našemu nebeskému Otci. Proto symbolem tohoto směřování 
bude letos směrovka s biblickým veršem z adventních čtení a také s malou výzvou na co se 
zaměřit, od čeho se odpoutat nebo jak prohloubit mezilidské vztahy.
V kostele je připravena nástěnka s názvem „NABER SPRÁVNÝ SMĚR“. 
Na ploše jsou umístěny čtyři svíce, nad nimi přibude každou adventní neděli plamínek 
a také 4 tyče, na které se budou postupně připevňovat směrovky s biblickým veršem a s vý-

zvou, o co se snažit. Směrovky jsou v krabičkách u ná-
stěnky a jsou určeny pro malé děti, mládež a dospělé. 
V  kostele si z  krabičky každý vezme s  sebou domů 
jednu směrovku. Po splnění úkolu ji přinese zpět do 
kostela, přišpendlí na tyč špičkou směrem doprostřed 
nástěnky a vezme si další směrovku. To bude dělat až 
do Štědrého dne. O Štědrém dni se na nástěnku, kde 
jsou adventní svíce, umístí betlém. Ten bude připomí-
nat slova proroků, kteří celým svým životem ukazovali 
směr k Bohu. I náš život má směřovat ke Kristu a o to 
se máme snažit každý den ve všem, co děláme, a stát 
se takovými „směrovkami“ pro všechny, se kterými se 
potkáváme. katecheté
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
Milé sestry a drazí bratři,

dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na 
nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou 
oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši přípravu na se-
tkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, ale taky 
o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, 
do naší společnosti.

Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který 
vyhlásil papež František, a synodální proces, který jsme na pape-
žovu výzvu zahájili v říjnu. 

Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus 
a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha 
i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu? 
Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.

Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní. 
Udělejme si v  době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic 
násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte 
o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho najednou. 
Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého spo-
lečenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před ním se budete lépe 
ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a pozorně 
mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo 
každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, 
co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, zeptejte se 
nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého. 
Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou 
náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. 

Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je 
Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze ty, od 
kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte 
pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám 
může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která 
hledá dobro druhého. 

Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás napadlo, na co jste 
přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to připadne jako nezvyklý úkol. 
Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo 
sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na Vá-
noce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží 
přítomnosti ve Vaší rodině. 

Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu 
vlastní rodiny.

K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
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SVÁTOST SMÍŘENÍ O PRVNÍ STŘEDĚ V MĚSÍCI 1. PROSINCE
V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

8.00 – 10.00 hod.  P. Jaroslav Šima a P. Vitalij Molokov 
10.00 – 12.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl 
12.00 – 14.00 hod.  P. František Eliáš
14.00 – 16.00 hod.  P. Jacek Brończyk
16.00 – 18.00 hod.  kněží z Loštic 

Ke svátosti smíření můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit také o prvním pátku 
3. prosince od 15.00 hod. 
Celodenní předvánoční zpovídání je naplánováno také na pondělí 20. prosince. 

Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 21. listopadu: Loštice 3.034; Moravičany 1.686; Bílá Lhota 963 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

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. 

Sbírku pro děti a chudé, ohrožené už 7 let trvající válkou na Ukrajině, můžete podpořit 
finančním darem na číslo účtu: FIO banka 2901729260/2010, nebo přímo v kostele do 
označené pokladničky, do čtvrtka 2. 12. 2021.

Více na plakátku, nebo na www.chudobniadeti-ukrajina.sk

LOŠTICE
•	 V úterý	v 6.30	hod.	vás	zveme	na	první	letošní	rorátní	mši.	Po	mši	nás	v Prokopce	čeká	

společná snídaně a pro děti chutné „kakavko“. 
•	 Otevření	a požehnání	 loštického	betlému	u řezbáře	Jaroslava	Beneše	bude	ve	středu	

1. prosince ve 14.00 hod.
•	 K zimnímu	putování	ke	sv.	Barborce	se	setkáme	v sobotu	ve	14.00	hod.	u Barborky	na	

Mastnici. V případě dobrého počasí, vyrážejí cyklisté v 13.30 hod. od fary. 

MORAVIČANY
Děti, během adventních nedělí noste na mši lucerničku. Půjdeme 
slavnostním průvodem kostelem k  adventnímu věnci, na kterém 
společně zapálíme svíčky. 

Blahopřání.
Všechno nejlepší ke krásným 80. narozeninám, hodně fyzických
i duševních sil a Boží požehnání pro paní Vlastu Krbcovou
přejí a vyprošují
                                               farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic.
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ČervenovoDsko            ČervenovoDsko
SBÍRKY z neděle 21. listopadu: Červená Voda; Písařov ; Jakubovice ; Janoušov ; domov 
důchodců  Kč (nebylo nahlášeno).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  sPravovanÉ  Z  kLÁšterce
SBÍRKY z neděle 21. listopadu: Klášterec na opravy 6.000; Svébohov na opravy 8.000; 
Jedlí 2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT VE SVÉBOHOVĚ
Přijměte pozvání na adventní koncert, který se uskuteční 11. pro-
since v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově. 
Zazní nejenom varhanní skladby, ale také čtyřhlasé adventní zpě-
vy v  podání studentky konzervatoře Kristýny Novotné, Františka 
Dvořáka a hostů. Koncert se uskuteční v souladu s aktuálně platnými 
opatřeními vlády.

Farnosti  sPravovanÉ  Z  tatenice

SBÍRKY z  neděle 21. listopadu: Tatenice 1.230; Lubník 1.460; Hoštejn 1.750; Kosov 
960 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

štítecko              štítecko              štítecko

SBÍRKY z neděle 21. listopadu: Štíty na potřeby farnosti 3.430; Cotkytle na opravy 490; 
Horní Studénky na opravy 2.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
V pátek 3. prosince bude od 16.00 hod. adorace a zpovídání, v 17.00 hod. mše svatá.
V sobotu 4. prosince v 9.00 hod. bude Mariánské večeřadlo. 
V Crhově v sobotu 4. prosince v 16 hod. bude mše svatá s nedělní platností.
V neděli 5. prosince bude po mši svaté možnost zapsat si úmysly bohoslužeb na rok 2022. 
Ve středu 8. prosince v 9.00 hod. bude zpovídání, v 10.00 hod. pak mše svatá v domově 
pro seniory ve Štítech.

COTKYTLE
V pondělí 6. prosince bude v 16.00 hod. mše svatá ve Strážné. V 16.45 hod. bude v Cotkytli 
setkání farní rady.

HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 2. prosince bude od 15.30 hod. možnost přijmout svátost smíření, v 16.00 hod. 
pak mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

P. Jacek Brończyk
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ADVENTNÍ KONCERTY
V sobotu 4. prosince v 17.00 hod. v kostele v Herolticích pořádá iniciativa 
Živé Heroltice ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT ve všech hudebních 
žánrech. Účinkuje Marian Jurečka a  Porta Benefica. Dobrovolné vstupné 
bude určeno na pokračující opravu kostela v Herolticích.

VARHANNÍ KONCERT. Přijměte pozvání na adventní koncert, kte-
rý se uskuteční 11. prosince v 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Štítech. Zazní nejenom varhanní skladby, ale také čtyřhlasé 
adventní zpěvy v  podání studentky konzervatoře Kristýny Novotné, 
Františka Dvořáka a  hostů. Při vstupu bude kontrolováno potvrzení 
o očkování nebo prodělání nemoci Covid – 19.

Farnost  ZvoLe              Farnost  ZvoLe
SBÍRKA z neděle 21. listopadu ve Zvoli byla 6.510 Kč a byla určena na dofinancování 
komunitního centra. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Na první rorátní bohoslužbu zveme zvláště děti v sobotu 4. prosince v 7.00 hod. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Naše komunitní centrum přes opětovné zhoršení covidové situace, za dodr-
žování protiepidemiolockých nařízení funguje, a kromě kulturních a pohybo-
vých aktivit i nadále řeší dovybavení centra. Nyní se podařilo vybavit kuchyni 
sporákem, velkým dřezem a myčkou nádobí.
Ekonomická situace spolku Zvolská čtyřka se pomalu stabilizuje 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

Prosincový program komunitního centra máme připravený. Protože nevíme, jak se 
bude vyvíjet epidemiologická situace, uvádíme jen nejbližší akci, a o dalších prosinco-
vých akcích vás budeme průběžně informovat.

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE.
První prosincovou sobotu 4. prosince v 16.00 hod. se nám v chrámu Páně rozezpívá žen-
ský pěvecký sbor Slavice ze Zábřeha, pod vedením Jaroslavy Štěpánkové a Marie Pospíši-
lové, za klavírního doprovodu Marie Zajícové. Účastníkům koncertu bude kontrolováno 
potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci Covid – 19.

MaLetín              MaLetín              MaLetín
O druhé neděli adventní 5. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. oslavíme patrocinium 
farního kostela sv. Mikuláše v Maletíně. 
Liturgii mše svaté doprovodí Petr Strakoš se svými přáteli. Těšíme se na všechny poutníky, 
zvláště na poutníky s dětmi. 

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA. Farnost Maletín ještě stále má k dispozici suché pa-
livové dřevo připravené k odběru ve Zvoli. P. František Eliáš, tel. 731 626 500
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SBÍRKY z neděle 21. listopadu: Zábřeh 14.795; Rovensko 952 Kč.
Dary: na potřeby farnosti 3.000 Kč. Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 
Na likvidaci lepry bylo dne 22. listopadu odesláno z Rovenska 2.500 Kč. 
Všem štědrých dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  DĚkanÁtU
PODZIMNÍ SBÍRKA POTRAVIN
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli do letošní pod-
zimní sbírky potravin. V sobotu 20. listopadu jste našim 
15 dobrovolníkům v zábřežském a mohelnickém super-
marketu Kaufl and darovali 1.299 kg potravin a drogerie. 
K nim byly v těchto dnech ještě připojeny dary z dalších 
obchodů regionu (255 kg ze zábřežských prodejen Lidl, Billa, DM drogerie), kde proběhla 
sbírka „bez obsluhy“ do připravených košíků. Díky obětavosti a šikovnosti dobrovolníků 
a štědrosti nakupujících se podařilo vybrat dostatečnou zásobu potravin k tomu, abychom 
měli následujícího půl roku co rozdávat potřebným. Děkujeme za vaši pomoc a podporu 
naší činnosti, velká vděčnost patří také vedení a pracovníkům zapojených obchodů.

Zároveň PŘIPOJUJEME VÝZVU: pokud byste ve svém okolí věděli o někom, kdo by 
potřeboval jakkoliv pomoci – hmotně (balíček potravin, drogerie) či odbornou radu, ne-
váhejte jim naše služby nabídnout, povzbudit je. 
Víme, že někteří se se svým těžkým údělem statečně perou, někteří se stydí sami si o po-
moc říct – buďte k nim, prosím, vnímaví. Děkujeme.

  

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS: RADUJTE SE, PÁN JE BLÍZKO
Po dlouhých pěti letech se v sobotu 11. prosince v Zábřehu opět představí soubor Schola 
Gregoriana Pragensis řadící se mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. 
Tentokrát obohatí náš adventní čas koncertním programem s názvem Radujte se, Pán je 
blízko, který je věnován nadcházejícím vánočním svátkům a  refl ektuje prvky zamyšlení, 
soustředění i  nastávající radosti. Mužský vokální soubor působící pod uměleckým vede-
ním Davida Ebena byl založen v roce 1987. Zaměřuje se jak na interpretaci gregoriánského 

chorálu, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů 
vlastní české chorální tradice. Díky intenziv-
nímu studiu středověkých pramenů zaznívá 
v programech často i řada unikátních nově ob-
jevených skladeb ze 13. až 15. století.

Koncert v kostele sv. Bartoloměje má začátek 
v 16 hodin. Vstupenky v hodnotě 100 korun lze 
v  předprodeji pořídit na pokladně kulturního 
domu nebo online na stránkách www.kulturak.
info, děti mají vstup zdarma. Pořad se uskuteční 
v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.


