
1

5. 12. 2021
Ročník XXVIII číslo 49

2. 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 a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost
zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
 Amen 

Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
1. čtení – Bar 5,1-9 2: Flp 1,4-6.8-11 Ev. Lk 3,1-6
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
V  patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem 
v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným kníže-
tem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekně-
ží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. 
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, 
aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize 
řečí proroka Izaiáše: 
„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, 
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypá-
no, každá hora a  každý pahorek srovnán; kde je 
co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se 
uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“



2

K evangeliu dnešní neděle
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a kaž-
dý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! Co se 
myslí cestou, která se má připravit? Obrácení. Bylo by velkým překroucením textu vykládat 
tato slova duchovně jako „zasypání údolí zakomplexovanosti“ nebo „srovnání hor pýchy 
a povýšenosti”. Je zřejmé, že evangelista nemohl Janovo hlásání takto chápat. Srovnání hor 
a zasypání údolí je jen rozvedením obrazného „připravte cesty Pánu” (tímto rozvedením je 
Janova výzva „připravte cestu Pánu” plastičtější a důraznější. zdroj: Posvátný prostor

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 reflektuje 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 gregorián-
ského chorálu, tak i na uvádění gregoriánských 
zpěvů vlastní české chorální tradice. Díky 
intenzivnímu studiu středověkých pramenů 
zaznívá v programech často i řada unikátních 
nově objevených skladeb ze 13. až 15. století.

Koncert v kostele sv. Bartoloměje má začá-
tek v 16 hodin. Vstupenky v hodnotě 100 ko-
run lze v předprodeji pořídit na pokladně kul-
turního domu nebo online na stránkách www.
kulturak.info, děti mají vstup zdarma. Pořad se 
uskuteční v souladu s aktuálně platnými opat-
řeními vlády.

SYNODA
Milé farnice a farníci, 

několik z  vás se již ozvalo, buď jako moderátoři 
skupinky případně jako jednotlivci, s úmyslem připo-
jit se k synodálnímu procesu v naší církvi. Zapojit se 
může opravdu každý (viz předchozí Farní informace).
Někteří teď možná váháte – zda se setkávat – kvů-

li momentálně nedobré epidemiologické situaci. Vím, že to nemusí být přijatelné pro 
všechny, ale je možné, aby se právě s ohledem na situaci jednotlivé skupinky scházely 
ONLINE. Pokud byste o  tuto podobu měli zájem a  třeba nevíte jak na to, nebojte se 
také ozvat. Jelikož by se každá skupinka (3-8 osob) měla setkat celkem 3x nejpozději do 
konce února, je již nejvyšší čas.

Jana A. Nováková, farní koordinátorka, e-mail: anezons@seznam.cz, tel. 723 353 976
(pokud telefon nezvednu, ozvu se, až to bude možné)

Informace Vám podá také Jana Kubíčková, e-mail: kubicek.jana@seznam.cz, tel. 605 536 270
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 6. prosince památka sv. Mikuláše
úterý 7. prosince  památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
středa 8. prosince  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Událost nepřipomíná početí Ježíše, jak bývá mnohdy mylně uváděno, nýbrž skutečnost, že 
sama Panna Maria byla počata bez prvotního hříchu.

NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze visí pod kůrem oltářní 
obraz Neposkvrněného početí Panny Marie, který po vět-
šinu roku  vytváří  celek spolu s oltářem sloužícím v době  
Velikonoc jako Božího hrob a sochou sv. Terezie z Lisieux. 
I proto, že je to letos právě 200 let od doby jeho pořízení, 
zaslouží si větší pozornosti. 
Zobrazení Neposkvrněné je tradiční. Panna Maria s dva-
nácti hvězdami a sluneční září kolem hlavy stojí na hadovi, 
půlměsíci a zeměkouli. Další dva atributy její čistoty, lilii 
a zrcadlo, drží dva andílci. 
Odbornější pozornosti doposud unikal text při dolním 
okraji obrazu, který vedle datace 1821 a řady jmen tehdej-
ších zábřežských osobností obsahuje také autorskou signa-
turu Johanna Dittmanna (1780–1847). 
V době vzniku obrazu působil původem polský malíř ve Svitavách, kam přišel roku 1818 
z Moravské Třebové, ve které se usadil po studiích ve Slezsku. V Zábřeze jsme o jeho pů-
sobení doposud nevěděli, z regionu byly ale známé jeho práce pro Mohelnici. 
Obraz zřejmě původně visel na místě některého ze zadních bočních oltářů, k přemístě-
ní na současné místo mohlo dojít po pořízení reliéfní křížové cesty. O  zábřežské úctě 
k Neposkvrněné svědčí také její socha na vrcholu Mariánského (morového) sloupu z roku 
1713. RNDr. František John

RORÁTY V ZÁBŘEZE 
I tento týden budou rorátní mše svaté začínat v 7.00 hod. a po jejich skončení ani tento 
týden nebude po děti snídaně na faře.

ADORACE S NABÍDKOU PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Po každé páteční večerní mši svaté probíhá v Zábřehu ve farním kostele 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Jednou měsíčně budou při adoraci 
přítomny dvě až tři modlitební dvojice zkušených přímluvců. 
Každý bude mít možnost přijmout přímluvnou modlitbu. Můžete prosit 

např. o uzdravení, pokoj do srdce, o pomoc při rozhodování v určitých životních situ-
acích, prosit o posilu, útěchu, atd. Cílem přímluvné modlitby je pomoci člověku, který 
prosí, pomoci mu otevřít se lásce Boží. 
V prosinci jste všichni zváni k adoraci s přímluvnou modlitbou v pátek 10. prosince. 
Mše svatá začne v 17.30 hod. a po ní bude následovat adorace s možností přijmout 
přímluvnou modlitbu. O. Radek Maláč
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ADVENTNÍ AKTIVITA PRO VŠECHNY
V  kostele je připravena nástěnka s  názvem „NABER 
SPRÁVNÝ SMĚR“. 
V kostele si každý může z krabičky vzít jednu směrovku. 
Po splnění úkolu ji přinese zpět do kostela, přišpendlí na 
tyč špičkou směrem doprostřed nástěnky. 
O Štědrém dni se na nástěnku, kde jsou adventní svíce, 
umístí betlém. Ten bude připomínat 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

RODINA U BETLÉMA
V dnešní coronavirové době bude možná služba u betlému důležitější a záslužnější než 
v minulých letech a chvíle v kostele pro všechny vzácná. Nabízíme zejména rodinám s dět-
mi, aby si během vánočních svátků (25. prosince od 16.00 do 17.30 hod.; „na Štěpána“ 
26.  prosince, 27. prosince i 28. prosince od 13.00 do 18.00 hod.) nadělili k Vánocům jeden 
dárek navíc, „audienci“ u narozeného Spasitele. Můžete pozvat i své přátele. Děti budou 
mít čas užít si jesliček a třeba i zazpívat koledy. Můžete s narozeným Panem Ježíšem strávit 
půl, případně i celou hodinu. Navíc, budete-li držet stráž, mohou k jesličkám i návštěvníci, 
a kostel tak bude otevřený pro všechny.

Hlaste se Ireně Švédové, tel. 603 891 571 nebo Haně Lexmanové, 731 626 509

GENERÁLNÍ OPRAVA KAPLE SV. MICHALA V POSTŘELMŮVKU
V srpnu roku 2021 byla téměř po šedesáti letech započata generální oprava pláště kaple 
sv.  Michala v  Postřelmůvku, jež je v  majetku Obce Postřelmůvek. Oprava proběhla na 
náklady Obce Postřelmůvek, za přispění dotace Olomouckého kraje. Opravu vysoutěžila 
firma JIŘÍ BLAHA s.r.o. s  plánovanou částkou 1.061.342 Kč. Na podkladě znaleckého 
posudku Ing. Petra Hoška a havarijního stavu pláště budovy, bylo provedeno statické za-
jištění obvodu pláště ocelovými táhly. V rámci rekonstrukce byla stávající střešní krytina, 
včetně klempířských prvků a věže se zvonicí, ošetřena nových nátěrem. Celá fasáda ob-
jektu byla srovnána a kompletně opravena novou vrstvou probarvené silikonové omítky 
v barevném provedení dle návrhu Ing. arch. Ivo Skoumala. 
Byla také provedena úprava odvodnění u vstupu a v okolí budovy, včetně terénních úprav. 
Veškerá okna a hlavní vstupní dveře byly vyměněny za nová dřevěná Eurookna a dve-
ře v hnědé barvě. Celá budova tak lahodí oku místních občanů, návštěvníků obce, nebo 
i těch, kteří projíždějí po hlavní silnici.
V souvislosti s generální opravou byly ze sbírek občanů a daru 
Římskokatolické farnosti Zábřeh firmou IMPULS–B, s.r.o., po 
více než šedesáti letech, obnoveny věžní hodiny ve štítu budovy 
za celkem 43.258 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Starosta obce Postřelmůvek Bc. Stanislav Sitta děkuje 
všem, kteří se na opravě kaple sv. Michala podíleli a přispě-
li tak k jejímu zvelebení.
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Revers ze dne 24. 2. 1834 obce Postřelmůvka o udržování místní kaple na věčné časy Ad 
N.537 (úvodní část):
„My zakladatelé, představení a sousedé zaznamenáváme a potvrzujeme tímto reversem jmé-
nem celé obce za sebe, za naše dědice a potomky, že závazek stavební údržby, kterou naším 
nákladem postavená kaple k vykonávání našich soukromých pobožností bude potřebovat, 
pro všechny budoucí časy bereme na sebe a v žádném případě nečiníme nárok nebo požada-
vek na třetí či cizí osobu.“

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 21. a 28. listopadu: Červená Voda 1.590 a 1.910; domov důchodců – 
a 400; Písařov 1.259 a 882; Jakubovice 440 a 635; Janoušov – a 420 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 28. listopadu na potřeby farnosti: Loštice 3.010; Moravičany 4.447; 
Bílá Lhota 1.063 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

LOŠTICE
V adventní době každé úterý v 6.30 hod. vás s očekáváním svítání nového dne zveme 
na rorátní bohoslužbu. 

Děti, o adventních nedělích, noste na mši lucerničku. Půjdeme slavnostním průvodem 
kostelem k adventnímu věnci, na kterém společně zapálíme svíčky.

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. 

Blahopřání
Všechno nejlepší ke krásným 80. narozeninám, hodně fyzických i du-
ševních sil a Boží požehnání pro paní Janu Adamcovou

přejí a vyprošují farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic.

Farnosti  spravované  z  kLášterce
SBÍRKY z neděle 28. listopadu: Klášterec 1.000; Svébohov 2.200; Jedlí 2.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT VE SVÉBOHOVĚ
Přijměte pozvání na adventní koncert, který se uskuteční 11. prosince 
v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově. Zazní 
nejenom varhanní skladby, ale také čtyřhlasé adventní zpěvy v podání 
studentky konzervatoře Kristýny Novotné, Františka Dvořáka a hostů.
Koncert se uskuteční v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
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postŘeLMovsko            postŘeLMovsko
VÝTĚŽEK Z PRODEJE VÁNOČNÍCH HVĚZD
Minulou neděli jsme v  našich kostelech prodali celkem 110 kusů Vá-
nočních hvězd. Na konto Sdružení Šance Olomouc byla odeslána částka 
16.490 Kč. Lesnice a Dlouhomilov 4.440 Kč + dary 420 Kč; Postřelmov 
7.800 Kč + dary 2.510 Kč a Sudkov 960 Kč + dary 360 Kč. 
Jménem onkologicky nemocných dětí všem děkujeme za štědrost a ochotu pomáhat. Pře-
jeme požehnanou adventní dobu.

štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
SBÍRKY z neděle 28. listopadu: Štíty 1.550; Cotkytle 1.810 Kč; Horní Studénky 1.500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

 Ve středu 8. prosince v  9.00 hod. bude v  domově seniorů ve Štítech zpovídání, 
v 10.00 hod. mše svatá

VARHANNÍ KONCERT Přijměte pozvání na adventní varhanní koncert, který se usku-
teční v  sobotu 11. prosince v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazní nejen 
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.

Blahopřání
Blahopřejeme paní Marii Fajtové z Horních Studének k 70. narozeninám. 
Vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a pevné 
zdraví. P. Jacek Brończyk, členové živého růžence a Schönstattského společenství

Volby do pastoračních rad farností proběhnou v neděli 12. prosince po mši svaté: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
Pastorační rady farností se sejdou po mši svaté: 
v Cotkytli v pondělí 6. prosince v 16.45 hod.
v Horních Studénkách ve čtvrtek 16. prosince v 16.45 hod.
ve Štítech v pátek 17. prosince v 17.45 hod. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 28. listopadu: Tatenice 1.130; Lubník 1.680; Hoštejn 1.300; Kosov 710; 
Koruna 890 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

MaLetÍn              MaLetÍn              MaLetÍn
Tuto neděli 5. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. oslavíme patrocinium farní-
ho kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Liturgii mše svaté doprovodí Petr Strakoš se 
svými přáteli. Těšíme se na všechny, 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, 731 626 500
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
SBÍRKA z neděle 28. listopadu ve Zvoli byla 4.250, v Pobučí 410 Kč.
DARY: na zpovědnici 20.000, na potřeby farnosti 25.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI. Ve středu 8. prosince, o  slavnos-
ti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude obvyklý 
adorační den naší farnosti a zároveň den vzájemných modliteb s bo-
hoslovci v kněžském semináři. 
Vzadu na stolečku v kostele je rozpis, zapisujte se, prosíme, k tiché in-
dividuální adoraci v časech od 9.00 do 17.00 hod.

Mše svatá bude slavena v 9.00 hod. poté celodenní adorace do 17.40 hod., kdy začíná další 
mše svatá. Možnost přijetí svátosti smíření od 15.00 hod. v kostele či na faře. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Vánoce jsou časem štědrosti, pomozte nám obdarovat ty nejpo-
třebnější. 
VÁNOČNÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKU pro spoluobčany bez do-
mova a v tíživé sociální situaci pořádá skautský oddíl ŠAVANI 
ve spolupráci se Zvolskou čtyřkou. 
Sbírka proběhne v úterý 14. prosince v době od 16.00 do 20.00 hod. ve zvolské knihovně.
V  pátek 17. prosince od 16.00 do 19.00 hod. a  v  neděli 19. prosince od 13.00 do 
15.00  hod. v komunitním centru. 
Preferované je zimní oblečení – bundy, svetry, mikiny, trika, čepice, rukavice, šály, zimní 
boty. Je možné přinést i dětské oblečení, ponožky, spodní prádlo, spacáky, deky a hygie-
nické potřeby. Více informací na edita.riff@seznam.cz nebo na tel. 602 579 627. 

  

ADVENTNÍ PODCAST OD PAULÍNEK 
Dcery sv. Pavla (paulínky) i letos pokračují s podcastovými příspěvky pro každý den Ad-
ventu. Epizody podcastu s názvem Vox Verbi vycházejí vždy v 19.00 hodin předchozího 
dne. (Stačí zadat do vyhledávače Vox Verbi.)
Podcast s názvem Vox Verbi připravuje sestra Anna Mátiková FSP (vystudovala katolic-
kou teologii na KTF UK a následně získala licenciát z biblistiky na Papežském biblickém 
institutu v Římě).

KATOLICKÝ TÝDENÍK 49
Synoda už běží napříč diecézemi – Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. 
Téma: Cesty k Bohu Když posloucháte příběhy konvertitů, často žasnete, že jejich cesty 
k Bohu jsou pestré jako horská louka v květu. 
Doma: Roráty s dětmi Lucerničky stojí na stole nachystané už od večera, 
stejně jako hromádky teplého dětského oblečení. A budík je nastavený na pátou ranní.
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SBÍRKY z neděle 28. listopadu: Zábřeh 15.771; Rovensko 495 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

ADVENT SE SLAVICEMI 
V neděli 12. prosince v 16.00 hodin jste zváni na adventní 
koncert do kostela sv. Barbory. 
Na programu jsou adventní i gospelové skladby. 

V rámci programu vystoupí také žesťové duo z Vrbátek (Břetislav Štěpánek a syn)
Vstupné dobrovolné. 

PROČ SE V FI NEVYJADŘUJEME K PROBLEMATICE
OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU
V dnešní době je situace mezi očkovanými a neočkovanými výrazně 
vyhraněná.
Nemyslím, že úkolem FI je řešit tento problém, obávám se, že by to jen 
přilévalo oleje do ohně. 
Ať už máme pohled na covid jakýkoliv, přijímejme ty druhé v lásce, mějme v úctě i ty, kteří 
mají jiný názor než my. 
Níže uvádím část z ofi ciálního stanoviska ČBK, které nadále platí.

P. Radek Maláč 
 
Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdra-
votnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do 
problematiky určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně pří-
pustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí 
a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na 
nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 znamená být ohrožen 
nejen na zdraví, ale též na životě.
Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. 
„Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“ V takovém 
případě však člověk musí zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro to, aby pří-
padně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou být 
očkováni.

Olomouc, 22. prosince 2020 (celé znění najdete na www.cirkev.cz)

Vyhlášení nouzového stavu k 25. listopadu 2021
Pro slavení bohoslužeb nenastala žádná změna, i  nadále platí pravidla pro dodržování 
protipandemických opatření:
– s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru, před vstu-

pem do vnitřního prostoru dezinfekce rukou a  samozřejmě ochrana dýchacích 
cest.


