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Ročník XXVIII číslo 50

3. 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 s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl: Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele
1: Sof 3,14-18a 2: Flp 4,4-7 Ev. Lk 3,10-18
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje 
šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ 
Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“
On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co 
máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho 
nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl 
plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není 
Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. 
Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani 
rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem 
Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) 
na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude 
pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho ji-
ných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.
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K evangeliu dnešní neděle
Víme, že advent je doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Celý náš život na této zemi je 
tedy adventem, neboť očekáváme druhý příchod Ježíše Krista. Co tedy máme dělat během 
našeho životního adventu? Jan Křtitel nám dává odpověď, kterou po něm hlásal Ježíš: 
milovat.
Po smrti totiž nebudeme souzeni podle našeho výkonu, tak jak soudí člověka dnešní svět. 
Budeme souzeni podle lásky. Podle toho, jak moc jsme milovali Boha a naše bližní. To 
ale není to, k čemu nás současný svět vybízí. Ten nám říká pravý opak: miluj sám sebe, 
urvi, co se dá, nehleď na ostatní, užívej si… Jak tedy můžeme dokázat žít výzvu evangelia 
a milovat především ty ostatní a Boha, když nás okolní svět tlačí zcela opačným směrem? 
Dá se to vůbec?
Dá, jinak by nás k tomu Bůh totiž nevybízel. On po nás nechce to, co není v našich silách. 
A tak je možné zapomínat na sebe a milovat ostatní jen s vírou. Ale co je to vlastně víra? 
Nejde o to věřit nějaké nauce, nějaké pravdě, ale jde o to věřit někomu, věřit Bohu. Věřit 
Tomu, který nám pravdu říká. Víra je tedy možná jen tam, kde jsou alespoň dvě osoby. 
Vždyť své nitro můžeme otevřít druhému jen ve víře, jen když on věří nám a my jemu. 
Abychom tedy mohli věřit Bohu, musíme s ním mít vztah. A vztah znamená, že se dvě 
osoby setkávají, že spolu mluví a že sobě navzájem otevírají své nitro.
Tak jako když se do sebe zamilují muž a žena. Jejich okolí si toho vždy všimne. Stejně tak 
se navenek projevuje náš vztah s Bohem. A čím je hlubší, otevřenější a opravdovější, tím 
více dokážeme milovat jak Boha, tak své bližní. A tato láska nám pak otevře nebeskou 
bránu a až podruhé přijde Ježíš Kristus, budeme schopni Ho přivítat s radostí a zdviženou 
hlavou. Zdroj: www. provincie.minorite.cz

RODINA U BETLÉMA
V  dnešní coronavirové době bude možná služba 
u betléma důležitější a záslužnější než v minulých le-
tech a chvíle v kostele pro všechny vzácná. Nabízíme 
zejména rodinám s  dětmi, aby si během vánočních 
svátků (25. prosince od 16.00 do 17.30 hod.; „na Ště-
pána“ 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 Pánem Ježíšem v jesličkách 
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 891571

nebo Haně Lexmanové, tel. 731 626 509

KURZ ALFA. Ačkoliv jsme měli v plánu, že se příští rok v lednu opět rozběhne nový roč-
ník kurzu Alfa, současná nejistá situace tomu nepřeje. Pokud okolnosti dovolí, doufáme, 
že by další kurz mohl začít na jaře. Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 13. prosince  památka sv. Lucie, panny a mučednice 
úterý 14. prosince  památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

RORÁTY V ZÁBŘEZE 
I tento týden vzhledem k neblahé pandemické situaci budou začínat rorátní mše svaté 
v 7.00 hod. a po jejich skončení nebude pro děti snídaně na faře.

Milí přátelé, v adventním čase Vám chceme nabídnout ještě jedno se-
tkání, tentokrát online, nazvané „KDO DOSTAL VÍC?“ Naším hostem 
bude v úterý 14. prosince v 18.00 hod. Slávek Vurst.
Připojit se můžete na odkazu: meet.google.com/…gpa (nebo spusťte 
Meet a zadejte tento kód: ddh-pszj-gpa) 
Když dva dělají totéž, není to vždy totéž ‒ tak praví české přísloví. Jak to, 
že někteří lidé jsou ve stejných podmínkách spokojenější a nesou si větší 
díl vnitřní radosti? Jak nás to může inspirovat pro období Vánoc, které 
je už přede dveřmi? Zveme vás k předvánočnímu zamyšlení nad jedním setkáním, které 
je popsané v evangeliích.
Za místní skupinu České křesťanské akademie se na online setkání těší. Jana A. Nováková

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. prosince.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ k ukončení generální opravy kaple sv. Michala 
v Postřelmůvku bude ve čtvrtek 16. prosince v 16.00 hod. Celebruje otec děkan 
Radek Maláč. 

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
Příští neděli 19. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje 
koncertuje Dechový orchestr Zábřeh pod taktovkou Lubomíra 
Vepřka.

ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
PONDĚLÍ 20. PROSINCE

08.00 – 10.00 hod.  P. Kristián Libant CM
10.00 – 13.00 hod.  P. František Eliáš a P. Jacek Brończyk
13.00 – 15.00 hod.  P. Władysław Mach SDS
15.00 – 18.00 hod.  dva otcové z Loštic 
15.00 – 16.30 hod.  P. Petr Souček 

Ke svátosti smíření můžete přistoupit během rorátní mše svaté o pátcích 
a sobotách. 

VELKÝ ÚKLID PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY BUDE V ÚTERÝ 21. PROSINCE OD 
16.00 HOD.
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Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 5. prosince: Červená Voda 2.045; domov důchodců 335; Písařov 1.007; 
Jakubovice 516 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 5. prosince: Loštice 2.822; Moravičany 1.958; Bílá Lhota 1.170 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.

V hraběcí kapli mezi věcmi na úklid kostela máme již mnoho let 
obraz Korunování Panny  Marie. Je to kopie obrazu Diega Ve-
lázqueze, namalovaná v třicátých letech prostějovským malířem 
Viktorem Hohausem. 
Pro svou velikost byl při mnohých přenášeních jeho rám poško-
zený a plátno poškozené a skrčené. 
Obraz jsme obnovili, na Slavnost Panny Marie počaté bez po-
skvrny prvotního hříchu požehnali, a do Vánoc jej chceme umís-
tit v kostele.

VÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ:  
Bílá Lhota – neděle 19. prosince 10.45 hod. i během mše
Loštice středa – 22. prosince 15.00–16.50 hod. zpovídá P. Metoděj Hofman
Moravičany – čtvrtek 23. prosinec 16.00–17.00 hod. zpovídá P. Petr Souček

postřeLmovsko            postřeLmovsko
SBÍRKY: 
14. 11. na Charitu: Postřelmov 4.335; Chromeč 5.700; Sudkov 590; Lesnice 1.812; Dlou-
homilov 350 Kč
17. 10. na misie: Postřelmov 7.653; Chromeč 10.100; Sudkov 1.000; Lesnice 3.295; Dlou-
homilov 500 Kč.
O třetí neděli v měsíci 19. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově 
(minule 3.330 Kč); kaple v Chromči (minule 4.750 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VÁNOCI
středa 15. 12. Leština od 16.00 hod. pátek 17. 12. Postřelmov od 16.00 hod.
úterý 21. 12. Postřelmov od 16.00 hod. středa 22. 12. Lesnice od 16.00 hod.
čtvrtek 23. 12. Chromeč od 16.30 hod.
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Farnosti  spravované  z  kLášterce
SBÍRKY z neděle 5. prosince: Klášterec 1.500; Svébohov 2.100; Jedlí 1.000 Kč + dary: na 
potřeby farnosti 1.000, na misie 1.000, na Proglas 1.000, na TV NOE 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 5. prosince: Štíty 1.720; Cotkytle 266; Horní Studénky 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Pastorační rady farností se sejdou po mši svaté: 
v Horních Studénkách ve čtvrtek 16. prosince v 16.45 hod.
ve Štítech v pátek 17. prosince v 17.45 hod. P. Jacek Brończyk

 V sobotu 18. 12. v 18 hod. v Herolticích bude bohoslužba s nedělní platností.
 V neděli 19. prosince budou bohoslužby pro děti a účelové sbírky:
 v Horních Studénkách v 7.30 hod., sbírka na opravy,
 ve Štítech v 9.00 hod., sbírka na potřeby farnosti,
 v Cotkytli v 11 hod., sbírka na potřeby farnosti. P. Jacek Brończyk

Blahopřejeme paní Marii Minářové z Horních Studének
ke krásnému životnímu jubileu. Přejeme jí hodně ochrany
Panny Marie, Boží požehnání, zdraví a radosti do dalších let.
      P. Jacek Brończyk, členové živého růžence a Schönstattského společenství

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 5. prosince:
Tatenice 1.310 + dary 500 a 500 Kč; Lubník 1.170; Hoštejn 1.200; Kosov 600 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

 Ve středu 15. prosince nebudou slaveny mše svaté v Lubníku a v Tatenici. 
 Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici v neděli 19. 12. v 18.00 hod. 

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDY
Děkujeme všem z Tatenice, Krasíkova, Lubníka, Lanškrouna a okolí, kteří si 
i letos koupili Vánoční hvězdu a přispěli tak na akci Šance Olomouc. Proda-
li jsme 110 hvězd a Hemato-onkologickému oddělení do Olomouce poslali 

13 230 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať a požehnané vánoční svátky přeje L. Poláková

Blahopřání. Dne 14. prosince se dožívá krásných 90. let
paní Waltraud Hýblová z Kosova. Děkujeme za léta jejího
naplněného života a do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání,
ochranu Panny Marie a hodně fyzických i duševních sil.
                                  Spolu s rodinou přeje otec Jaroslav a farníci z Kosova
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
SBÍRKA z neděle 5. prosince byla ve Zvoli 4.910 Kč.
DARY: na komunitní centrum 13.000 Kč, na potřeby farnosti 13.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Vánoce jsou časem štědrosti, pomozte nám obdarovat ty nejpotřebnější. 
VÁNOČNÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKU pro spoluobčany bez domova a v tí-
živé sociální situaci pořádá skautský oddíl ŠAVANI ve spolupráci se Zvol-
skou 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.

maLetín              maLetín              maLetín
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

Otcové s dětmi, kteří si chtějí odvézt z maletínského farního lesa vánoční stro-
meček, mohou tak učinit v sobotu 18. prosince. Sraz v 9.00 hod. na náměstí na 
Mírově. P. František Eliáš

  

8. PROSINCE SKONČIL ROK SV. JOSEFA VYHLÁŠENÝ PAPEŽEM 
FRANTIŠKEM.

V  Lukášově evangeliu vystu-
puje Josef jako opatrovník 
Ježíše a  Marie. Jestliže však 
byl strážcem Ježíše a  Marie, 
působí nyní, když je v  nebi, 
i  nadále jako strážce, v  tom-
to případě Církve, protože 
Církev je pokračováním Kristova Těla v dějinách a zároveň se v mateřství Církve odráží 
mateřství Mariino.
Tento aspekt Josefova opatrovnictví je velkou odpovědí na příběh z Genesis. Když Bůh 
žádá Kaina, aby se zodpovídal za Abelův život, odpovídá: „Jsem snad strážcem svého bra-
tra?“ (4,9). Josef nám svým životem jako by chtěl říci, že jsme stále povoláni k tomu, aby-
chom se cítili být strážci svých bratří a sester, opatrovníky těch, kteří jsou postaveni vedle 
nás, těch, které nám Pán svěřuje v mnoha životních okolnostech.
Aby přišel na svět, zvolil si Boží Syn cestu vazeb, cestu dějin. Vydal se historickou cestou, 
kterou se ubíráme všichni. Z promluvy papeže Františka, zdroj Vaticana news
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KRÁLOVNA (psáno pro Katolický týdeník)
S obličejem přilepeným na monitoru sleduji zápas o mistra světa v ša-
chu, který spolu v  těchto dnech svádějí Magnus Carlsen původem 
z Norska a jeho vyzyvatel Jan Něpomňaščij z Ruska. Z pohledu mimo-
zemšťana, který právě přistál nedaleko Dubaje, kam se dnes upírá zrak 
každého milovníka této královské hry, se tu děje cosi bizarního. Dva 
muži v oblecích v různě dlouhých časových intervalech posunují kous-
ky nalakovaného dřeva po kostkovaném stole. A tváří se přitom, jako 
by šlo bezmála o život, ne-li dokonce o přežití lidstva. Komu královna 
(nebo přinejmenším princezna) mezi deskovými hrami neukradla srd-
ce, nepochopí.
Mě dostala bez boje. Po zhlédnutí seriálu Dámský gambit jsem si pořídil pěknou dřevěnou 
šachovnici a zaregistroval se na webové stránky, kde je možné hrát partie s lidmi ze všech 
koutů světa. První tři jsem vyhrál a hned vzápětí deset v řadě potupně prohrál. Těch šede-
sát čtyři políček vás rychle naučí pokoře. Pokud chcete. A nejen to. Dostanete řádku nevy-
žádaných, ale cenných lekcí do života: Nejdřív mysli a pak konej. Nevzdávej to. Prohra je 
ta nejlepší příležitost se něco nového naučit. Neber se moc vážně. I když tě soupeř porazí, 
můžeš obdivovat krásu a logiku jeho kombinace. I obyčejný pěšec může rozhodnout bitvu. 
Pro krále se vyplatí obětovat všechno.
Šachy jsou hra, umění, sport i škola ctností. S hrdostí si také připomenu, že historii šachu 
psali i někteří katoličtí kněží. Nejslavnějším z nich je Ruy López (16. stol.), mimo jiné zpo-
vědník a rádce španělského krále Filipa II. Jeho jméno nese jedno z klíčových šachových 
zahájení, tzv. španělská hra. To se objevilo hned v první partii letošního zápasu o mistra 
světa.
Pro další příklad nemusíme chodit daleko. Český kněz Karel Traxler, který dlouhou dobu 
působil ve Veselí nad Lužnicí, patřil na začátku 20. století mezi nejtalentovanější hráče 
u nás. V roce 1890 použil velmi nebezpečný protiútok, po něm zvaný Traxlerův, na který 
občas i dnes nachytáte nejednoho silného soupeře.
Našla by se pěkná řádka světců, kteří rádi hráli šachy: např. Karel Boromejský, František 
Xaverský či Alois Gonzaga. Svatou patronkou šachistů se ale nakonec stala žena: Terezie 
z Ávily. Píše s velkým zápalem o šachové hře v 16. kapitole své knihy Cesta k dokonalosti. 
Jednou prý naučila šachy nějakého vojáka, a tak ho zachránila před ztrátou víry. Jak to 
provedla, se jí zeptám v nebi.
Možná bych měl na faře založit šachový kroužek. Abych také zažil nějaký pastorační 
úspěch. Aspoň jeden. P. Karel Skočovský

Katolický týdeník č. 50
Zdravotníci, jste pro nás darem! Tři největší prorodinné organizace v ČR se rozhodly 
poděkovat těm, kdo se starají o nemocné, a vyhlašují Dny vděčnosti zdravotníkům. 
Téma: Smíření v rodině. Smiřovat se učíme odmala. Pokud žijeme v manželství, musíme 
v této disciplíně dosáhnout téměř mistrovské úrovně. 
Společná zranění střední Evropy. Jizvy minulosti a jejich vliv na současnou střední Evro-
pu – to je jedno z hlavních témat maďarského religionisty Andráse Máté-Tótha.
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SBÍRKY z neděle 5. prosince: Zábřeh 17.384; Rovensko 962 Kč.

Dary: na TV NOE 3.200, na Radio Proglas 2.000, na Mary´s Meals 2.000, na „Cestu 121“ 
5.000 a na potřeby farnosti 28.500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  dĚkanátU

PŘIPRAVUJEME TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2022
Letos v lednu jsme si vyzkoušeli, jaké to je koledovat 
bez koledníků – jen v online prostoru. Bylo to smut-
né! Chyběly pohledy do očí, vzájemné úsměvy, kole-
da, přání do nového roku. Mnohým se ani nedostalo 
požehnání na veřeje dveří. 
Nadcházející sbírka proběhne od 1. 1. do 16. 1. a při-
pravujeme ji v několika variantách: pokud to bude 

z  epidemických důvodů možné, proběhne klasická koleda s  návštěvou králů v  domác-
nostech. Koho králové nenavštíví (králové onemocní, nezastihnou vás doma, skupinky se 
letos v obci z pochopitelných důvodů neutvoří), můžete  přispět prostřednictvím online 
kasičky či převodem z bankovního účtu, nebo budete moci využít statické kasičky umís-
těné na veřejných místech našeho děkanátu (seznam bude zveřejněn na našich webových 
stránkách).
Jako každý rok, i  letos se na vás obracíme s  prosbou o  pomoc: můžete se zapojit jako 
vedoucí skupinky (pokud nebudou děti, můžete koledovat sami) – hledáme především 
v  Zábřeze, oceníme pomoc při hledání a  oslovování míst, kam by bylo možné umístit 
statickou kasičku.  
Víme, že situace s onemocněním covid může Tříkrálovou sbírku opět ovlivnit a v poslední 
chvíli bude klasická koleda zrušena. Věříme však, že jsme se v uplynulém roce mnohému 
naučili – chránit se před nákazou, být k sobě ohleduplní, podporovat se, nacházet nová 
řešení. Taková jsme hledali i my v našich službách, kdy nemoc po celou dobu ovlivňova-
la jejich chod. Služby jsme nerušili, ba naopak zřizovali další – např. testovací centrum 
AOC, které využil mnohý z nás. Z výtěžku nadcházející sbírky chceme nejen podporovat 
a zkvalitňovat činnost našich stávajících služeb, ale pro uživatele a jejich rodiny je chceme 
také více rozšiřovat.  

HLEDÁME PRACOVNÍKA K VEDENÍ SKLADU ZDRAVOTNICKÉHO 
MATERIÁLU 
Charita Zábřeh hledá a přijme pracovnici/pracovníka skladu zdravotnické-
ho materiálu. Kromě nákupu, doplňování a vyskladňování zásob pro domácí 
zdravotní a hospicovou péči bude jejím/jeho úkolem i sterilizace obvazů a ná-
strojů. Práce v Zábřehu je možná i na zkrácený úvazek, čas výkonu je na vzájemné domlu-
vě, činnost je vhodná i pro člověka se zdravotním postižením (vč. poživatelů invalidního 
důchodu). Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz


