
Žalm 122 

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme
1: Řím 13,11-14 2: Mt 24,37-44 Ev. Mt 24,37-44
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v  době 
Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, 
kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla po-
topa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde 
Syn člověka. 
Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, dru-
hý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: 
jedna bude vzata, druhá ponechána. 
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční 
dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by 
mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, 
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

27. 11. 2022
Ročník XXIX 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: posiluj 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
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K EVANGELIU 
Advent je obdobím naděje a  očekávání. Jsme zváni, abychom se ra-
dostně připravili na Kristův příchod. Kristus přichází v dějinách (jeho 
početí a narození), v tajemství (skrze svátosti, především eucharistii) 
a ve slávě (v poslední den). 
V  prvních týdnech Adventu je kladen důraz na třetí jmenované, na 
jeho vznešenost a slávu. 
Starý liturgický rok skončil a nový začal pobídkou, abychom měli na 
mysli Pánův dovršující příchod na konci času. Doufáme v něj a očeká-
váme jej s radostí, nikoli se strachem. Zdroj: Posvátný prostor

DEGUSTACE ILUSTRACE aneb
„Lepší než croissant máslový jsou ilustrace Velzlovy“

Přijďte si odpočinout a  potěšit se pohledem na originální 
ilustrace zábřežského ilustrátora, malíře, divadelníka a hu-
debníka Tomáše Velzla do Kina RETRO. 
Prodejní výstavu zahájí vernisáž v úterý dne 29. 11. 2022 
v 17 hodin, při které vystoupí kapela Silence and Joy. 
Na vernisáži bude možnost zakoupení nového autorova ka-
lendáře s ilustracemi na rok 2023.
Vstupné dobrovolné.

NA VEČER CHVAL jste zváni do kostela sv. Bartoloměje ve čtvrtek 1. pro-
since od 19.00 hod. Večerem chval nás bude provázet SPOLEČENSTVÍ 
ZLÍNSKÉ CHVÁLY, promlouvat bude P. Karel Moravec.

DUCHOVNÍ OBNOVA
S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO

Karel Satoria (* 26. dubna 1953 Křižanov) je český římskokatolický 
kněz, který v letech 1990 až 1992 působil jako generální vikář brněnské 
diecéze. Od roku 1992 je členem Řádu cisterciáků přísné observance, 
přijal řeholní jméno Martin a následujících deset let strávil v klášteře 
Sept Fons ve Francii. Působil jako administrátor v Dobříši, od července 
2017 je tutorem duchovní formace pro kandidáty trvalého jáhenství 
v pražské arcidiecézi a kaplanem na Vyšší odborné škole publicistiky.

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu s názvem „Modli se 
a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince.
V úvodu je mše svatá v 9.00 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude součástí tématu). 
Program bude pokračovat v Katolickém domě dopolední přednáškou a obědem. Odpole-
dní program bude zakončený diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod.
Z organizačních důvodů je třeba se k účasti předem přihlásit včetně objednání oběda na 
tel. čísle fary 583 414 531, případně 731 626 509 nebo e-mailem fazabreh@ado.cz.
Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je dobrovolný. pastorační rada farnosti Zábřeh
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 30. listopadu  svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Čtvrtek 1. prosince  sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
Sobota 3. prosince  památka sv. Františka Xaverského 
Neděle 4. prosince  patrocinium kostela sv. Barbory  
Slavnostní mše svatá s nedělní platností v sobotu 3. prosince v 18.30 hod. 

VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci letos v Zábřeze opět zakou-
pit (cena 120 Kč, 60 Kč činí dar na konto Sdružení Šance) tuto ne-
děli adventní 27. listopadu při vchodu do kostela sv. Bartoloměje, 
přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.

FARNÍ KAVÁRNA bude mít premiéru o této neděli tedy 27. listopadu po mši 
svaté, zhruba od 9.30 hod. na Devítce. 

KONCERTY V NEDĚLI 27. LISTOPADU
ADVENT SE SLAVICEMI je název koncertu, na který jste zváni do 
kostela sv. Barbory. V rámci programu vystoupí Mužský sbor Řádu 
sv. Huberta a  na sólovou trubku zahraje Břeťa Štěpánek. Začátek 
v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné 

VARHANNÍ KONCERT. První neděli adventní v 16.00 hod. jste sr-
dečně zváni do kostela sv. Bartoloměje na varhanní koncert. Zazní 
skladby J. S. Bacha, českých mistrů, ale i  adventně laděné skladby 
v  podání Kristýny Novotné, Františka Dvořáka a  Miroslava Sitty. 
Jako host vystoupí Václav John, který zpestří koncert hrou na trombon.

ZPOVĚDNÍ DEN bude ve středu 30. 11. od 8.00 do 18.00 hod. 
08.00 – 10.00 hod. – P. Wladyslaw Mach SDS 
09.30 – 10.30 hod. – P. Kristián Libant CM
10.30 – 13.00 hod. – P. Radek Maláč, P. František Ponížil 
13.00 – 15.00 hod. – P. Ján Jakubovič CM
15.00 – 18.00 hod. – P. Alojz Šeliga CM
Možnost přijetí svátosti smíření bude také o prvním pátku od 15.00 hod. 
Zpovědní den s cizími zpovědníky bude také 21. 12. od 8.00 do 18.00 hod.  

RORÁTY V ZÁBŘEZE
Rorátní mše svaté začínají v kostele sv. Bartoloměje v pondě-
lí 28. listopadu. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše 
svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). 

Protože nás limituje „marodka“, velmi rádi bychom uvítali pomoc při rorátních snídaních. 
Pokud můžete pomoci, zavolejte paní Míle Janů na tel. 731 626 502. 

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.
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ZPŘÍJEMNĚTE SI ADVENT MEŠNÍM VÍNEM 
V neděli 11. prosince po mších svatých v 7.00 a v 8.30 hod. budete mít mož-
nost si před kostelem sv. Bartoloměje zakoupit mešní vína z arcidiecézních 
sklepů. 20 % z výdělku připadne na podporu farnosti.  

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 4. prosince 
na tradiční setkání s Mikulášem. I v letošním roce bude setká-
ní součástí Mikulášského odpoledne. Již od 15.00 hodin se na 
Masarykově náměstí představí přerovská skupina KORKI. Celá 
akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 ho-
din, rozsvícením vánočního stromu a následnou nadílkou.

PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY 
Spolek Metoděj připravuje na neděli 11. prosince tradiční Putování za betlémy. V itineráři 
výletu za předvánočními krásami Slezska je návštěva Opavy, zámků v Kravařích a Janovi-
cích a prohlídka kaple Navštívení Panny Marie V Lipkách. Odjezd v 7 hodin od vlakového 
nádraží. Přihlášky a informace u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732. 

dUBicko              dUBicko              dUBicko
Dne 25. listopadu uplynulo 100 let od narození P. Ericha Pepříka, na jehož požehnané 
působení v našich farnostech (od roku 1963 do 1975) dodnes vzpomínáme.

farníci z Dubicka a Třeštiny

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 20. listopadu: Loštice 4.027 Kč; Moravičany 2.245 Kč. Pán Bůh ať odmění 
vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Tuto neděli 27. listopadu o svátku Panny Marie Zázračné medaile přijede sestra Romana 
DKL z Mendriky. Setkání dětí všech farností bude v 15.00 hod. 
Poté v 16.30 hod. bude setkání Sdružení Zázračné medaile. 
•	 Ve	čtvrtek	1.	prosince	budeme	navštěvovat	nemocné.	

ADVENT 2022 V MORAVIČANECH NA BESEDĚ
 Sobota 26. listopadu od 17.00 do 20.00 hod. – ADVENTNÍ DÍLNA
 Výroba adventních věnců, 300 Kč za osobu, rezervace na tel. 731 324 117

 Čtvrtek 1. prosince 18.00 hod. – CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
 Kristián Libant o nejstarších křesťanských zemích Armenii a Gruzii. Vstupné dobro-

volné. 

 Pondělí 12. prosince 18.00 hod. – RYTMICKÉ SETKÁNÍ 
 Lektoři Dáša a Vraťa. Vstupné dobrovolné  

NOVÁ FARNÍ RADA V MORAVIČANECH. Ustanovující setkání farní rady bude v so-
botu 17. 12. 2022 v 17 hod v Besedě.
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Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 20. listopadu: Červená Voda 2.551; Písařov 1.425; Jakubovice 620 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 20. listopadu: Klášterec na opravy 3.200; Svébohov na opravy 8.000 + dar 
na opravy 2.000; Jedlí 1.400 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu 
Vás v neděli 4. prosince ve 14.00 hod. zvou na ADVENTNÍ KONCERT do 
obecního domu. Účinkuje PETROF PIANO TRIO. Vstupné dobrovolné. 

postřelmovsko            postřelmovsko

Ve sbírce na Charitu 6. listopadu se vybralo: Postřelmov 4.434 Kč; Chromeč 5.100 Kč; 
Sudkov 630 Kč; Lesnice 3.761 Kč; Dlouhomilov 500 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

V neděli 4. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči na 
farní kostel. 

MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI A TICHÁ ADORACE bude ve středu v Leštině od 16.00, 
ve čtvrtek v Chromči od 16.30 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.

O PRVNÍ SOBOTĚ V PROSINCI bude v Postřelmově od 9.00 hodin Večeřadlo – mari-
ánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie.
V pondělí 28. listopadu bude BIBLICKÁ HODINA v Postřelmově na faře od 18.00 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 20. listopadu: Štíty 4.070; Horní Studénky 5.900; Cotkytle 760 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

HORNÍ STUDÉNKY – ve čtvrtek 1. prosince bude v  15.30 hod. svátost smíření, mše 
svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v 16 hod.

ŠTÍTY – v  pátek 2. prosince bude od 16.00 do 17.00 hod. adorace a  zpovídání, 
v 17.00 hod. mše svatá. 3. prosince o první sobotě v měsíci bude v 9.00 hod. Mariánské 
večeřadlo. 

•	 V sobotu	3.	prosince	v 18.00	hod.	bude	mše	svatá	s nedělní	platnosti	v	Herolticích.
 V neděli 4. prosince budou ve farnostech Štíty, Cotkytle a Horní Studénky po nedělní 

mši svaté zapisovány úmysly mší svatých na rok 2023. P. Jacek Brończyk
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 20. listopadu: Tatenice 900; Hoštejn 2.400; Lubník 1.140; Kosov 1.310 
+ dar na okna 1.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZÁBŘEH bude v  tatenickém 
kostele sv. Jana Křtitele v neděli 4. prosince ve 14.00 hod.  

Blahopřání.
Na svátek sv. Cecilie oslavila 90. narozeniny naše dlouholetá kostelnice 
a duše farnosti paní Cecilie Květenská. K významnému  jubileu přejí 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie P. Jaroslav spolu s farníky. 

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z neděle 20. listopadu byla 4.330 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ADVENTNÍ AKCE ZVOLSKÉ ČTYŘKY
Spolek Zvolská čtyřka a  Respekt a  tolerance vás ve čtvrtek 1. prosince 
v 17.00 hod. srdečně zvou do komunitního centra k promítání a besedě. 
Díky fi lmovému dokumentu a  besedě o  odvážné paní EDITH CARTER 
KNÖPFLMACHER virtuálně nahlédneme nejenom do předválečné Mohel-
nice, kostela v Huzové i synagogy v Olomouci, ale také do Terezína, Osvětimi, ruského 
gulagu a amerického města Cincinnati ve státě Ohio. 

ADVENTNÍ KONCERT KAPELY SILENCE & JOY 
Neděle 4. prosince v 17.00 hod. komunitní centrum
KAPELA: Ludmila Smejkalová – zpěv, banjo, akordeon, Tomáš Velzel 
– kytara, doprovodné vokály, Veronika Kolářová – příčná fl étna, do-

provodné vokály, akordeon, Zuzana Řeháková – klavír, Matěj Pavlů – bicí. 
To, že je skoro celá kapela tvořena z lidí hlásících se ke křesťanství, je poznat jak z textů 
písní, tak z celkového pocitu, který hudba nese. 
„Každá hudba nějakým způsobem působí na člověka (dalo by se říci, že má každá svého du-
cha). Naším snem a cílem je, aby se každý po poslechu naší hudby cítil pokojně (aby zažíval 
vnitřní ticho) a zároveň radostně. Proto se jmenujeme právě Silence & Joy!“ 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ PŘI PUNČI. Každou adventní neděli od 16.00 hod. jste zváni do 
pergoly komunitního centra nejenom na punč ale také do příjemné společnosti.

Za Zvolskou čtyřku vás všechny zve a zdraví Jitka Bezděková 

maletín              maletín              maletín
Příští neděli 4. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. farnost Maletín oslaví svého 
patrona sv. Mikuláše. Liturgii doprovází varhanář a varhaník Petr Strakoš se svými 
přáteli. P. František
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 2022
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby adventní, na niž se mnozí z nás těší. Vesměs po-
zitivní vnímání tohoto období letos narušuje válka na Ukrajině a s ní 
spojený nárůst cen za energie a  obecně ekonomická nejistota či stále 
přítomný covid, tedy skutečnosti, které někdy až bolestně zasahují do 
našich životů. S touhou a nadějí očekáváme zprávy o tom, že se situace začíná měnit k lep-
šímu, ale prognózy dalšího vývoje nejsou příliš optimistické. A tak nezaškodí položit si 
otázku: Co mohu spolu se svými nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to, 
že to za mě někdo vyřeší?
Nejen křesťané, ale všichni lidé touží po větší míře jistoty. A tu nám nabízí Bůh. Zapo-
slouchejme se do slov proroka Izaiáše v úryvku dnešního 1. čtení: „Stane se v posledních 
dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pa-
horky.“ Kolik věcí se za poslední roky ve světě změnilo, jak snadno vzalo za své naše pře-
svědčení, že přinejmenším některé z nich mají pevnou, trvalou hodnotu? Hospodinova 
hora je to, co nabízí Bůh člověku - oporu, svou blízkost, vnitřní světlo, lásku a naději. A ta 
se nezměnila, ani se nestala pro nás nedostupnou. Napodobme počínání národů a kmenů 
z Izaiášova vidění a s odhodláním zvolejme: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, 
do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Možná 
jsme některé Hospodinovy cesty opustili a putovali po svých stezkách. Inu, stalo se. Ale je 
povzbuzující vědět, že se máme ke komu vrátit a kudy jít.
Apoštol Pavel nás v dnešním úryvku z listu Římanům vybízí: „Víte, jaký je (nyní) čas: že 
vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Nám lidem se stává, že při 
něčem usneme, na něco zapomeneme, cosi důležitého se vytratí z naší mysli. Ale začíná 
advent, doba, kdy se dá mnohé udělat a změnit.
Z řady možných výkladů slova advent je mi nejbližší tvrzení, že pochází z latinského slove-
sa advenio, tedy přicházím: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do mého srdce, do mého 
života, rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu horu a vejít do jeho 
domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl. 
Hledáme-li vzor hodný následování, pak opravdu dobrý příklad nám poskytuje životní 
odkaz Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož smrti uplyne v příštím roce 
100 let. Byl bych rád, bratři a sestry, kdybychom se vrátili k  jeho dílu, které si budeme 
v nadcházejících měsících připomínat jak na Velehradě, kde je v královské kapli baziliky 
pohřben, tak na Svatém Hostýně a jiných místech spjatých s jeho životem. Veden Božím 
duchem dokázal vhodně reagovat na nedostatky své doby a na bolesti svých bratří a sester. 
Například jeho zásluhy o pořádání Unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat 
k úsilí o sjednocování lidí, neboť rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti více než 
dost. Z vynikajících ctností tohoto Božího služebníka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž 
budoval vztahy, a osobní zájem, který mnohým projevoval oslovením či dopisem, a na 
jehož základě získal pojmenování »tatíček«. Také naše osobní vztahy často potřebují posí-
lit, oživit opravdovou láskou a srdečným zájmem o druhého. Možná právě snaha přispět 
k jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím správným předsevzetím pro nadchá-
zející adventní dobu.

K pokojnému prožití adventu Vám všem žehná +Josef Nuzík, administrátor diecéze
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Sbírky z neděle 20. listopadu: Zábřeh 15.605; Rovensko 1.030 Kč. 
Dary na potřeby farnosti 3.000 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

LIKVIDACE LEPRY. Ze Zábřeha byla 22. listopadu odeslána částka 6.100 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU

Srdečně děkujeme všem farníkům za příspěvek v Dušičkové sbírce. Po době, která byla 
těžká s covidem, přišla další těžkost se zvládáním ukrajinské krize, která ještě trvá a která 
je pro Charity v arcidiecézi i pro ACHO náročná. Spolupracujeme s uprchlickými centry 
z vlastních prostředků a nabízíme hygienické prostředky, oblečení, obuv a to jak pro do-
spělé, tak pro děti. Přijali jsme jednu pracovnici, která poskytuje především Ukrajinkám 
poradenství a podporu v těžkých situacích.
Ještě jednou díky za fi nanční podporu i za modlitby.
Václav Keprt, ředitel ACHO Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

VERNISÁŽ OBRAZŮ 
Uživatelé Denního stacionáře Domovinka a Oázy-centra denních služeb 
vás srdečně zvou v úterý 29. 11. od 16 hod. do Restaurace Stará sladovna 
(Zábřeh, Kosmonautů 2346) na vernisáž jedinečných obrazů, které vznik-
ly v  rámci výtvarného projektu podpořeného Ministerstvem kultury. 
Těšíme se na vás. 

  

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023 
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci 
s P. Františkem Eliášem připravuje na leden 2023 pobyt 
v termálních lázních PODHÁJSKA. 
Cena 12.700 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zá-
břehu, 5 x hotelové ubytování, polopenzi, permanent-

ní vstupenku do termálního bazénu. Součástí pobytu je každodenní mše svatá a malá 
ochutnávka vín s odborným komentářem P. Milana Palkoviče.
Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh nebo e-mailem na: 
info@awertour.cz, mobilní telefon 731 626 506. Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

DOVOZ FARNÍCH INFORMACÍ. O dovoz týdeníku z tiskárny v Mohelnici na faru se 
již mnoho let starají farníci. Pokud by někdo z vás chtěl a mohl rozšířit jejich řady, aby se 
mohli prostřídat, ozvěte se, prosím, na tel. 731 057 613.
Naše práce by postrádala smyslu, kdyby nebyla zajištěna účinná distribuce, a za to vděčíme 
a děkujeme našim kurýrům a pomocníkům. redakce FI


