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Ročník XXVIII číslo 51

4. 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

Prosíme tě, Bože,vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji 
prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny,
kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen 

Žl 80,2ac+3.15-16.18-19 Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou 
tvář, a budeme spaseni.

1: Mich 5,1-4a 2: Žid 10,5-10 Ev. Lk 1,39-45
Ordinárium: Břízovo č. 502 příště Ebenovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala 
do jednoho judského města v  horách. Vešla do 
Zachariášova domu a  pozdravila Alžbětu. Jak-
mile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se ra-
dostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla napl-
něna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: 
„Požehnaná jsi mezi ženami a  požehnaný plod 
života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka 
mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl 
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radost-
ně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“



2

K evangeliu dnešní neděle 
Čtvrtá neděle adventní je ve všech třech li-
turgických cyklech zaměřena na Pannu Marii 
a  její prožívání očekávání příchodu Mesiáše 
a  narození Ježíše. Ona nám pomáhá zesílit 
a koncentrovat naše očekávání. 
Pokud Advent znamená očekávání Krista, 
Maria je zosobněním tohoto čekání. Pro ni 
mělo očekávání ten nejrealističtější a nejjem-
nější charakter, tak jako je tomu u každé ženy, 
která očekává narození svého dítěte. I proto si můžeme představit Marii právě v bezpro-
střední blízkosti Vánoc: něžný pohled obrácený spíše dovnitř sebe než někam mimo. Pan-
na Maria byla výjimečná otevřeností vůči Bohu a jeho záměrům s ní. Otevřeností tam, kde 
se zdálo, že jsou cesty zavřené, kde se Boží Slovo zdálo tak těžko přijatelné, tak neuchopi-
telné. Panna Maria je pro nás také veliký a nezasloužený dar lásky Boží.

Zdroj: www.vojtechkodet.cz

KALENDÁŘ TOMÁŠE VELZLA NA ROK 2022
Za kalendář zaplatíte 350 Kč. Koupit si jej můžete v Hnízdě, nebo si jej můžete objednat 
přímo u  mě na emailu tomas.velzel@email.cz, případně telefonicky na č. 776 064 898. 
Do kdy? Do vyprodání všech kalendářů. Tomáš Velzel

KURZY ALFA. Ačkoliv jsme měli v plánu, že se příští rok v lednu opět rozběhne nový 
ročník kurzu Alfa, současná nejistá situace tomu nepřeje. Pokud okolnosti dovolí, doufá-
me, že by další kurz mohl začít na jaře. Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová 

VÁNOČNÍ HVĚZDY
Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o první neděli adventní 
prodáno 160 Vánočních hvězd, na Charitě 80 kusů a na konto dětské on-
kologie posláno 29.640 Kč. 
Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční 
hvězda provázela celými vánočními svátky.

 Za sdružení Šance Jana Nýdecká.

ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
PONDĚLÍ 20. PROSINCE

08.00 – 10.00 hod.  dva otcové z Loštic 
10.00 – 12.00 hod.  P. František Eliáš a P. Jacek Brończyk
12.00 – 14.00 hod.  P. Vladimír Jahn
14.00 – 15.00 hod. P. Radek Maláč
15.00 – 18.00 hod.  dva otcové z Loštic 
15.00 – 16.30 hod.  P. Petr Souček 

VELKÝ ÚKLID PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY BUDE V ÚTERÝ 21. PROSINCE OD 
16.00 HOD.
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ČAS RADOSTI VESELOSTI
Čas radosti veselosti světu nastal nyní neb Bůh věčný nekonečný narodil se z panny.
V městečku Betlémě v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě.
Co jsme všichni lidé hříšní radostně čekali to andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
A protož plesejme všichni se radujme pacholátku nemluvňátku zpívejme. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA ZÁBŘEŽSKU
Pátek 24. prosince – 7 hod. ráno – poslední roráty, 15.30 hod. – mše svatá spojená s ot-

víráním jesliček, 21.00 hod. – mše svatá s koledami, 23.00 hod. 
– Rybova mše vánoční 

Sobota 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli 
Neděle 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ 
Pondělí 27. prosince – svátek sv. Jana, mše svatá v 9.25 hod. 
Úterý 28. prosince – svátek Mláďátek, mše svatá v 8.00 hod. v kostele sv. Barbory.
(ve středu i ve čtvrtek jako v pracovní dny).
O Silvestru 31. prosince ve 14.30 hod. a v sobotu 1. ledna 2022 o Slavnosti Matky Boží 
Panny Marie budou mše svaté jako v neděli. 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stalo se již tradicí, že ve vánočním čase skauti a skautky společně 
s mnoha lidmi dobré vůle přináší plamínek světla odpálený pří-
mo v Betlémě na místě narození Ježíše Krista.
Betlémské světlo si v  Zábřeze můžete letos odpálit 18. prosince 
v 9.22 hod. přímo u vlaku. Na Štědrý den bude BS přineseno na 
roráty (v 7.00 hod.) a po skončení bude umístěno vzadu v kostele. 

Poté bude k dispozici na faře (pouze do otevírání jesliček). Poslední možnost, jak jej 
získat, bude na otevírání jesliček v kostele sv. Bartoloměje.

Více také na www.betlemskesvetlo.cz

Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před a po mši svaté.
25. prosince po skončení Rybovy mše vánoční a  26. až 28. prosince od 13.00 do 
18.00 hod.

RODINA U BETLÉMA
Nabízíme zejména rodinám s  dětmi, 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 jeden dárek navíc, „audienci“ u narozeného Spasitele. Můžete pozvat 
i své přátele.
Budeme rádi, když se adorace u betléma zúčastní i další farníci, tak aby mohl být kos-
tel otevřený pro všechny.
Napsat se můžete do seznamu, který je na stolku uprostřed kostela. 
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KONCERTY 
Tuto neděli 19. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje koncertuje Dechový orche-
str Zábřeh pod taktovkou Lubomíra Vepřka. 

Koncertní provedení Rybovy mše vánoční si nenechte ujít 25. prosince o Slavnosti Naro-
zení Páně. Koncert se koná od 15.00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.

ZÁBŘEH VSTOUPÍ DO ROKU 2022 NOVOROČNÍM KONCERTEM
Po dvou letech se do kostela svaté Barbory znovu vrátí tradiční zábřežská akce – slav-
nostní novoroční koncert v podání komorního smyčcového orchestru, jehož vedení se 
opět ujme dirigent Milan Plodek. Akce slibuje nejen tradičně pohodovou atmosféru, 
ale zejména atraktivní hudební program. Ten nabídne skladby dvou skladatelů z pro-
slulého rodu Brixiů – Šimona Brixiho a jeho syna Františka Xavera Brixiho, zdařilou 
Sinfonii pastoralis Jiřího Ignáce Linka, jedné z hlavních postav české kantorské školy 
18. století, nebo koncert pro dva klavíry a  smyčcový orchestr z pera Johanna Sebas-
tiana Bacha. Koncertní program vyvrcholí 
čtvrtou větou Dvořákovy Serenády E dur pro 
smyčcový orchestr. Sólových partů se zhostí 
klavíristky Pavla Marková a Johana Kolčavo-
vá a zpěvačky Hana Suchá s Janou Pazderovu. 
První zábřežský koncert roku 2022 se koná 
pod záštitou starosty města Františka Johna. 
Vystoupení komorního orchestru má začátek 
v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 12. prosince: Písařov 1.050; Jakubovice 630; Červená Voda 2.275; Domov 
důchodců sv. Zdislavy 460 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB:
24. 12. Červená Voda 22.00; Jakubovice 19.00;  Písařov 20.30 hod. 
25. 12. Červená Voda 10.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.40 hod. 
26. 12. Červená Voda 10.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.40 hod. 

Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 12. prosince: Štíty 2.050; Cotkytle 435; Horní Studénky 830 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
24. prosince: Horní Studénky 9.00 hod.; Štíty v 21.00 hod. 
25. prosince: Horní Studénky 7.30 hod.; Štíty 9.00 hod.; Cotkytle 11.00 hod.
26. prosince: Horní Studénky 7.30 hod.; Štíty v 9 hod.; Cotkytle 11.00 hod.
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Farnosti  spravované  z  dubicka
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 
24. prosince: Dubicko 23.00; Rohle 21.30 hod.  
25. prosince: Dubicko 8.00; Rohle 9.30;  Třeština 11.00 hod. 
26. prosince: Dubicko 8.00; Rohle 9.30;  Třeština 11.00 hod. 

V neděli 26. prosince o svátku sv. Štěpána a v pondělí 27. prosince o svátku sv. Jana vás 
zveme k dubickému betlému.
Kostel s vánoční výzdobou můžete navštívit od 14.00 do 16.00 hodin. farníci

Farnosti  spravované  z  kláŠterce
Sbírky z neděle 12. prosince: Klášterec 1.500; Svébohov 1.500; Jedlí 1.700 + dar na potře-
by kostela 3.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MŠE SVATÉ O VÁNOČNÍM ČASE
24. prosince: Svébohov 15.00 otvírání jesliček, mše sv. 22.00; Jedlí 20.00;
 Klášterec 18.00 hod.   
25. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí 9.00; Klášterec 7.20 hod. 
26. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí v 9.00; Klášterec 7.20 hod. 

loŠticko              loŠticko              loŠticko
Sbírky z neděle 12. prosince: Loštice 3.573, dar na kostel 2.000 Kč; Moravičany  3.042 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristian Libant CM

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH 
24. prosince: Loštice 16.00 a 21.00;  Moravičany 20.00; Bílá Lhota 16.00  
25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Bílá Lhota 11.00; Palonín 11.00 
26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Bílá Lhota 11.00; Pavlov 11.00 

LOŠTICE
V úterý v 6.30 hod. zveme na poslední rorátní letošní mši. 
Osazování, zdobení stromku a úklid kostela bude ve čtvrtek od 8:00 hod. 
Zpovídáme – půl hodiny před každou mší svatou v týdnu před Vánoci.

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Bílá Lhota: v neděli 19. prosince 10.45 až 11.30 hod. i během mše
Loštice: ve středu 22. prosince 15.00 až 16.50 hod. zpovídá otec Metoděj Hofman
Moravičany: ve čtvrtek 23. prosince 16.00 až 17.00 hod. zpovídá otec Petr Souček

Nabízíme dva typy stolních kalendářů r. 2022 Krása gotických chrá-
mů a s kreslenými vtipy z náboženského prostředí na podporu kos-
tela v Brně – Lesné.
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 12. prosince byla 5.870 Kč.
Dary: na komunitní centrum 10.000 Kč, na Proglas 20.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince v 7.00 hod. ráno budou ve farním kostele ve Zvoli poslední 
roráty. 
V  15.30 hod. krátká bohoslužba s  otvíráním jesliček a  štědrovečerní bohoslužba 
v 21.00 hod. 
25. a 26. prosince bohoslužby v 10.15 hod., v Pobučí na 26. prosince mše svatá v 8.30 hod. 
31. prosince děkovná bohoslužba ve farním kostele ve 14.30 hod. 
1. a 2. ledna 2022 v 10.15 hod. 

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Ve čtvrtek 30. prosince v 16.00 hod. vás zveme do komunitního centra ke společnému 
zamyšlení nad devíti ikonami Kristova narození. 
Provází bohoslovec Vojtěch Kolář. 

Radost ze setkání s Narozeným, Boží požehnání v novém roce 2022 Vám i Vašim blízkým 
přeje a děkuje za podporu a spolupráci. Spolek Zvolská čtyřka

maletín              maletín              maletín
V Maletíně bude bohoslužba 25. prosince ve 14.30 hod. a také 1. a 2. ledna se sejdeme 
ve 14.30 hod. ke slavení mše svaté.

VÁNOČNÍ DOBA V KOSTELE SV. STANISLAVA V HYNČINĚ
Ve čtvrtek 23. prosince v čase od 18.00 do 19.00 hod. a v pátek na Štědrý den 24. prosince od 
10.00 do 11.00 hod. si můžete přijít do kostela sv. Stanislava v Hynčině pro Betlémské světlo.
K jesličkám můžete přijít na Štědrý den 24. prosince od 14.00 do 15.00 hod. a o Slavnosti 
Narození Páně 25. prosince od 16.00 do 17.30 hod. 

V Hynčině o svátku sv. Štěpána 26. prosince bude v kostele sv. Stanislava ve 14.30 hod. 
slavena mše svatá. Hana Winklerová
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postřelmovsko            postřelmovsko
SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VÁNOCI
pondělí 20. prosince: Postřelmov od 16.00 hod.
středa 22. prosince: Lesnice od 16.00 hod.
čtvrtek 23. prosince: Chromeč od 16.30 hod.

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB:
24. 12. Lesnice 16.00 hodin; Postřelmov 22.00 hodin
25. 12. Postřelmov 9.30; Lesnice 9.30; Chromeč 11.00; Dlouhomilov 11.00 hod.
26. 12. Postřelmov 9.30; Lesnice 9.30; Chromeč 11.00; Sudkov 11.00 hod.

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z  neděle 12. prosince: Tatenice 1.270 + dar 1.500; Lubník 1.390 + dar 2.000; 
Hoštejn 1.500; Kosov 950 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
Společenství chlapů se sejde tuto neděli 19. prosince v 18.00 hod. na faře v Tatenici.

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ v pondělí 20. prosince: 
Kosov 15.00 – 16.00 hod.; Lubník 17.00 – 18.00 hod. 

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA KONCI ROKU: 
24. prosince: Lubník 20.30; Hoštejn 22.00; Tatenice 15.00 a 22.00 hod.
25. prosince: Lubník 8.00; Hoštejn 10.00; Tatenice 10.00 hod.
26. prosince: Lubník 10.00; Hoštejn 10.00; Kosov 8.15; Tatenice 8.40 hod.

31. prosince: Tatenice 16.30 hod. 
1. ledna 2022: Lubník 7.45; Hoštejn 10.30; Tatenice 9.00 hod. 

DVOJČÍSLO KATOLICKÉHO TÝDENÍKU 51/52
Papež slaví 85. narozeniny. Papež František oslaví v pátek 17. prosince 
své 85. narozeniny. Budou už jeho osmé na Petrově stolci. Jak je obvykle 
slaví? 
Dvě roviny naslouchání. V jedné písni se zpívá: „Jenže ty neslyšíš, jenže ty 
neposloucháš...“ Jak vlastně vnímáme slovo „poslouchat“ či „naslouchat“? 
A umíme to? 

První betlém svatého Františka. Ve Vánočním speciálu KT můžete v reportáži navštívit 
jeskyni, kde sv. František postavil vůbec první jesličky. 

S novým rokem vracíme do novin tradiční editorial, v němž prozradí-
me leccos z „redakční kuchyně“. Chystáme novou podobu strany 15: rubri-
ku Od redakčního kávovaru, kde nabídneme tipy z kulturního a společen-
ského světa.
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.300 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

ŠTĚDROVEČERNÍ SBÍRKA BUDE V ZÁBŘEZE NA BETLÉM NENAROZENÝCH 
Sbírky z neděle 12. prosince: Zábřeh 16.355; Rovensko 1.038 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 5.100, na TV NOE 1.000, na Radio Proglas 500, na výzdobu 
kostela 2.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022. Příprava Tříkrálové sbírky vrcholí, po 
roční pauze se těšíme na setkání s vámi. Věříme, že epidemická situace 
umožní, aby v  období od 1. do 16.  1. u  mnohých dveří opět zazvonili 
tříkráloví koledníci, kteří přinesou přání do nového roku, požehnanou 
křídou označí vaše domovy nápisem K+M+B+2022 a do úředně zapeče-

těné pokladničky požádají o dar pro potřebné. 
Co když u vašich dveří zazvoní pouze jeden tříkrálový koledník? Ano, i to se může stát 
– ostatní králové nedorazili nebo třeba onemocněli. Pokud přijde s úředně zapečetěnou 
kasičkou a prokáže se vám občanským průkazem a pověřením sbírky, nebojte se a nevá-
hejte ho obdarovat. Váš dar pomůže v našem regionu lidem, o které Charita pečuje svými 
službami. 
Pokud k vám králové ale nedorazí vůbec (onemocněli úplně všichni, nepodařilo se najít 
dobrovolníka, vedoucí skupinek se rozhodli letos nekoledovat, fyzická koleda byla vzhle-
dem k epidemické situaci zrušena), i  tak můžete sbírku podpořit. Lze přispět několika 
dalšími způsoby: prostřednictvím online kasičky, která bude spuštěna od 1. ledna na 
www.trikralovasbirka.cz, kam, stejně jako loni, pro Charitu Zábřeh konkrétně darujete 
uvedením  PSČ Zábřeha: 78901. Svůj dar můžete poslat také na účet 66008822/0800 s va-
riabilním symbolem 777970107 (pro platbu lze využít QR kód) nebo můžete dar vložit do 
statické kasičky – zábřežská bude umístěna na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15) – se-
znam ostatních v děkanátu bude zveřejněn na našich webových stránkách. 
Budete-li chtít označit své domovy požehnanou křídou, můžete si ji vyzvednout na Cha-
ritě a posloužit nápisem i lidem ve svém okolí. 
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 ře-
šení. Taková jsme hledali i my v našich službách. Přestože po celou dobu nemoc ovlivňo-
vala jejich chod, zajišťovali jsme bez přerušení veškeré služby, poskytovali péči klientům, 
snažili se vyjít vstříc mnoha lidem v tísni, zřídili služby, kterými 
jsme pomáhali lidem v  karanténě, vzniklo antigenní odběro-
vé centrum AOC, které pro otestování na nemoc covid využil 
mnohý občan nejen našeho regionu. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky využijeme na podporu péče o klienty 
služeb, pacienty i jejich rodiny a k rozšíření a zkvalitnění těchto 
služeb. 
Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území 
ČR magistrátem hl. města Prahy.


