
Žalm 25,4-5ab.8-9.10+14 

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky
1: Iz 11,1-10 2: Řím 15,4-9 Ev. Mt 3,1-12 
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, 
neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl 
prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vy-
rovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem 
boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy 
vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, 
dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že 
k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, 
jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že 
můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kame-
ny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, 
který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste 
se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani 
opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí 
obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
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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 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 
S adventem se neodmyslitelně pojí postava Jana Křtitele. Tento poslední 
starozákonní prorok promlouval k současníkům úplně stejně, jako mluví 
dnes k nám: „Je tady Zachránce, teď je jeho čas. Teď přichází Bůh do tvé-
ho života…“ Zdroj: vira.cz 

KATECHETICKÉ OKÉNKO – ADVENTNÍ HRA PRO TENTO ROK
„Odstraňme kameny na adventní cestě“

Cílem adventní cesty je společné zamyšlení nad překážkami, které nám v našich životech 
znesnadňují cestu ke Kristu. Pro každý týden obsahuje podněty, jak pracovat na svých 
nedokonalostech a jak s láskou pomáhat druhým s těmi jejich nedokonalostmi. První dva 
týdny jsou zaměřeny na modlitbu, třetí a čtvrtý týden na konkrétní skutky.
Způsob plnění aktivity: každý, kdo chce aktivitu plnit, si v neděli vezme v kostele zadání. 
To je mírně odlišné pro mládež a dospělé a pro děti.
Děti si (s pomocí dospělého) zformulují a zapíší každý týden na řádek výzvu s pomocí 
podnětu v závorce. Následně se každý den snaží svou výzvu plnit. Na konci každého dne 
vždy vyhodnotí, zda se jim to dařilo. Pokud uznají, že ano, označí si příslušný den v ko-
lečku „fajfk ou“.
Dospělí si vybírají na každý den jedno z  připravených políček (mohou na přeskáčku) 
a dny, kdy se jim podaří věnovat vybrané modlitbě nebo výzvě, také označí „fajfk ou“.

Každý, kdo se do aktivity zapojuje, vyjádří při nedělní 
liturgii (nebo před ní, po ní) svou účast odebráním 
kamínku z cesty, která je v kostele na nástěnce připra-
vená. Odloží jej do připravené nádoby.
Pokud chce aktivitu použít rodina doma, plní úkoly 
úplně stejně, jen jsou upravena tisková data. Rodina 
si může také vyrobit cestu z látek, nebo si v menším 
formátu vytisknout obrázek.
 Čerpáno z www.katechetiolomouc.cz

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme  v neděli 4. prosince na 
tradiční setkání s Mikulášem.
I v letošním roce bude setkání 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 hodin, rozsvícením vá-
nočního stromu a následnou nadílkou.

ZPŘÍJEMNĚTE SI ADVENT MEŠNÍM VÍNEM 
V neděli 11. prosince po mších svatých v 7.00 a v 8.30 hod. budete mít 
možnost si před kostelem sv. Bartoloměje zakoupit mešní vína z arci-
diecézních sklepů. 
20 % z výdělku připadne na podporu farnosti.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 6. prosince  sv. Mikuláše  
Středa 7. prosince  památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 8. prosince  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vy-
koupena už od svého početí. To hlásá dogma o Neposkvrněném početí, 
které vyhlásil roku 1854 papež Pius IX: „Blahoslavená Panna Maria 
byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu 
všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lid-
ského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“
Tento „jas jedinečné svatosti“, kterým je Maria ozdobena „od první-
ho okamžiku svého početí“, dostává zcela od Krista: „byla vykoupena 
vznešenějším způsobem vzhledem k  zásluhám svého Syna“. Víc, než 
kteroukoliv jinou stvořenou osobu, ji Otec v Kristu „zahrnul z nebe rozmanitými duchov-
ními dary“ (Ef 1,3). V něm ji „vyvolil ještě před stvořením světa“, aby byla před ním svatá 
a neposkvrněná v lásce (Ef 1,4). 
Otcové východní tradice nazývají Boží Matku „celou svatou“ (Panhagia), slaví ji jako „ne-
dotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem Svatým a vytvořenou 
jako nové stvoření“. Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli 
osobním hříchem. z Katechismu katolické církve

RORÁTY V ZÁBŘEZE
Rorátní mše svaté v  kostele sv. Bartoloměje. Každé ráno, 
mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v  6.45 hod. (v  sobotu 
v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Po mši svaté 

je pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. Chcete-li upéct pro zpes-
tření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Míle Janů na 
tel. 731 626 502 (změna, místo na faru!), aby pečivo nezbývalo!

ZMĚNY V DOBĚ RORÁTŮ. Po dobu rorátních mší svatých není slavena mše svatá 
v úterý v 8.00 hod. v kostele sv. Barbory, ve čtvrtek v 8.00 hod. v Ráječku. 

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 Zábřehu, 5 x hotelové ubytování, polo-
penzi, permanentní 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
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ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT V BARBORCE
Kulturní dům zve v neděli 11. prosince v 16.00 hod. na tradiční adventní koncert do kos-
tela sv. Barbory. Pozvání do Zábřehu přijal titulární varhaník a ředitel kůru kutnohorské 
farnosti Viktor Darebný. Pravidelně vystupuje na sólových koncertech, ale i jako korepeti-
tor významných hudebních těles. Je také korepetitorem Učitelského smíšeného pěveckého 

sboru Tyl v Kutné Hoře. 
V programu zábřežského koncertu zazní skladby Johanna 
Pachelbela, Clauda Balbastre, vánoční preludia pro varha-
ny Karla Židka a  díla dalších autorů. Dokonalý prožitek 
zajistí návštěvníkům snímání hry na varhany a  následná 
projekce na plátno. Vstupné dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU METODĚJ HLEDÁ:
samostatného, spolehlivého a loajálního zájemce na pozici „Provozní vedoucí Kato-
lického domu“. 
Hlavní náplň:
 Řízení a zajišťování provozu domu
 Pronájmy
 Zajišťování kulturních akcí 

Domovníka na částečný úvazek (možno i pro OZZ). 
Hlavní náplň:
 Běžná starost o dům 
 Otvírání, zavírání

Nabídky se stručným životopisem zasílejte na e-mail: jirkak@centrum.cz (případné dota-
zy na tel č. 605 320 884). Krňávek Jiří, předseda

KURZY ALFA 
Milí přátelé, srdečně zveme Vás i Vaše blízké a známé na další kurz Alfa, kte-
rý připravujeme od středy 18. 1. 2023 od 18.00 hod. v sále „Devítky“ (bývalá 
ZUŠ), na Farní 9 v Zábřeze.
Komu je kurz Alfa určen? Kurz je pro všechny, kteří již dlouhá léta pravidelně navštěvují 
bohoslužby, ale přesto by si rádi o něco víc prohloubili svoji osobní víru či upevnili její 
základy. Je pro všechny, kteří chtějí objevit Boha, seznámit se s křesťanstvím a jeho učením 
nebo poznat lidi, kteří se svoji víru snaží žít, pro ty, kdo se potýkají s obavami o budouc-
nost a hledají naději v neklidné době, i pro mnoho dalších…
Jak kurz Alfa probíhá? Zábřežská Alfa bude trvat 13 týdnů. Jednotlivá setkání (jedenkrát 
týdně) začínají společnou večeří, na kterou navazuje krátká přednáška. V malých skupin-
kách je pak možné vyjádřit svůj názor, klást otázky nebo jen mlčet a naslouchat. Žádná 
otázka není hloupá nebo nevhodná, přátelská atmosféra poskytuje naprostou svobodu.
Účast v kurzu je dobrovolná, vstup je zdarma či za dobrovolný příspěvek. Z organizačních 
důvodů je potřeba se na kurz přihlásit předem. Více info na http://rkfzabreh.cz nebo na 
www.kurzyalfa.cz či na telefonním čísle 737 295 087.
Pokud Vás naše pozvání na kurz zaujalo nebo je ve vašem okolí někdo, komu byste jej rádi 
nabídli (můžete ho tam také doprovodit), budeme se na Vás těšit.
 Za tým Alfy Karla Hrochová
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Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 27. listopadu: Štíty 2.580; Cotkytle 720 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
V pátek 9. prosince v 17.00 hod. jste zváni do kostela Nanebevze-
tí Panny Marie ve Štítech na koncert. Účinkuje LITOMYŠLSKÝ 
SYMFONICKÝ ORCHESTR a  smíšený pěvecký sbor BENDL 
z České Třebové. 

LoŠticko              LoŠticko              LoŠticko
Sbírky z  neděle 27. listopadu: Loštice 4.090 + dar na kostel 2.000 Kč; Moravičany 
4.274  Kč; Bílá Lhota 2.411 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM
Dnes je sbírka na potřeby farnosti.

LOŠTICE 
Dnes odpoledne (4. prosince) budeme v Prokopce pro děti promítat animovaný film 
o sv. Mikuláši.
 Setkání vedoucích tříkrálových skupinek koledníků bude v  pondělí 5. prosince 

v 18.00 hod. v Prokopce.
 Setkání těch, kteří se připravují na biřmování, bude v úterý 6. prosince v 17.00 hod. na 

faře v Lošticích.
 Děti, během adventních nedělí noste na mši lucerničku. Půjdeme slavnostním průvo-

dem kostelem k adventnímu věnci, na kterém společně zapálíme novou svíci.
 V adventní době každé úterý v 6.30 hod., v očekávání svítání nového dne, 

budou rorátní mše. Po mši zveme na společnou snídani do Prokopky.
 Zpovídáme vždy ve středu a v pátek od 16.30 hod., v případě zájmu i po 

skončení mše svaté. 

MORAVIČANY 
 První setkání pastorační rady bude v Moravičanech v sobotu 17. prosince  v 17.00 hod. 
v Besedě.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ: 
Bílá Lhota – neděle 18. prosince 10.30 až 10.55 hod. a po mši svaté 
Loštice – středa 21. prosince 15.00 až 16.50 hod., zpovídá P. Metoděj Hofman
Moravičany – čtvrtek 22. prosince 16.00 až 17.00 hod., zpovídá P. Petr Souček

KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA S MARTINOU PAVLÍKOVOU 
Teoretická část bude v pátek 13. ledna 2023 po mši svaté v Prokopce a praktická část v so-
botu 4. února 2023 v kostele sv. Prokopa.

PMD nabízí misijní stolní kalendáře r. 2023. Darem 150, nebo 300 Kč pomůžete dětem 
v těžké situaci ve Rwandě. Dar můžete odevzdat v sakristii.
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
Sbírka ve Zvoli z neděle 27. listopadu na Honduras byla 5.770 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

RORÁTY v naší farnosti budou každou adventní sobotu i na Štědrý 
den vždy v 7.00 hodin ráno, poté bude připraven čaj a něco k zakous-
nutí na faře. První roráty ve Zvoli budou v sobotu 3. prosince. Ve vše-
dní dny jsou pravidelné roráty v Zábřeze v 6.45 hod. Všichni jste srdečně zváni.

SPOLEČNÉ POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V  JESTŘEBÍ bude v  úterý 6. prosince 
v 15.30 hod., mše svatá bude slavena v 16.00 hod. 

VE ČTVRTEK 8. PROSINCE 2022 MÁME VE ZVOLSKÉM FARNÍM 
KOSTELE V RÁMCI ADORAČNÍHO DNE TENTO PROGRAM: 
Začneme mší svatou v 9.00 hod. Následně bude zahájena adorace
před Nejsvětější svátostí, která bude ukončena v 17.40 hodin mší svatou.

Rozpis závazných služeb při adoraci je vzadu v kostele na stolku. Prosím všechny, aby si 
službu rozdělili. P. František Eliáš

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
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 Kolářo-
vá – příčná fl étna, doprovodné 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 ducha). Naším snem a cílem je, aby se každý po 
poslechu naší hudby cítil pokojně (aby zažíval vnitřní ticho) a záro-
veň 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.

ŽIVÝ BETLÉM. Zvolští optimisté a  Zvolská čtyřka vás srdečně 
zvou v sobotu 17. prosince od 16.30 hod. na farní zahradu ve Zvoli. 
Občerstvení a prodej vánočních dekorací již od 16.00 hod.

Za Zvolskou čtyřku vás všechny zve a zdraví Jitka Bezděková 

maLetín              maLetín              maLetín
Tuto neděli 4. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. farnost Maletín oslaví svého patro-
na sv. Mikuláše. 
Liturgii doprovodí varhanář a varhaník Petr Strakoš se svými přáteli. P. František
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Farnosti  spravované  z  kLáŠterce
Sbírky z neděle 27. listopadu: Klášterec 1.500; Svébohov 2.400; Jedlí 1.500 + dar na opra-
vy 2.000; Vyšehoří 350 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. zve na ADVENTNÍ KONCERT. 
Účinkuje PETROF PIANO TRIO. Vstupné dobrovolné

ADVENTNÍ KONCERT. Obec Jedlí pořádá adventní koncert, 
na kterém vystoupí Václav Hudeček, Martin Hroch a  proběhne 
prezentace knihy Evy Hudečkové – Veselice. Koncert se uskuteční 
tuto neděli 4. prosince 2022 v 15.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele 
v Jedlí. Všichni jste srdečně zváni.

postřeLmovsko            postřeLmovsko
VÝTĚŽEK Z PRODEJE VÁNOČNÍCH HVĚZD.
Minulou sobotu a  neděli jsme v  našich kostelech prodali celkem 
245 kusů Vánočních hvězd. 
Na konto Sdružení Šance Olomouc byla odeslána částka 35.388 Kč. 

Lesnice a Dlouhomilov 4.440 Kč + dary 540 Kč; Postřelmov 10.080 Kč + dary 4.848 Kč, 
Sudkov 720 Kč + dary 150 Kč a Chromeč 14.160 + dary 450 Kč. 
Jménem onkologicky a vážně nemocných dětí všem děkujeme za štědrost, soucit a ochotu 
pomáhat. Přejeme klidnou a požehnanou adventní dobu.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI 
Tuto neděli srdečně zveme děti do kostela sv. Matouše na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU. 
Začátek v 15.30 hod. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 27. listopadu: Tatenice 2.310; Hoštejn 1.250; Lubník 1.050; Kosov 920 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.  

ADVENTNÍ KONCERT
Srdečně Vás zveme na adventní koncert v podání ženského pěveckého sboru Slavice v ne-
děli  11. prosince v 15.00 hod v kostele sv. Anny v Hoštejně. 
Vstupné dobrovolné.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 11. prosince v 18.00 hod. 

  

Světlo víry má jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou lidskou existenci.
Víra obohacuje lidskou existenci ve všech jejích dimenzích. papež František
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 27. listopadu: Zábřeh 16.748; Rovensko 1.266 Kč. 
Dary: likvidace lepry 300, cesta 121 – 1.000, TV NOE 800, na Haiti 300, na Mary᾽s Me-
als 400 Kč, dar na potřeby farnosti 12.500 Kč.
Vyšehorky: neděle  20. listopadu 740 Kč, neděle 27. listopadu 800 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  DĚkanátU
POZVÁNÍ DO SLUŽBY. CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá 
a přijme dva nové spolupracovníky/ce na následující pracovní pozi-
ce: mzdová/mzdový účetní a koordinátor/ka střediska potravinové 

a materiální pomoci. Více informací k obsazovaným místům i způsobu, jak se o zaměst-
nání u nás ucházet, najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz/prace. Těšíme se na 
nabídky těch, kdo jsou připraveni dát se do služby potřebným i Bohu skrze naši církevní 
organizaci. 

VERNISÁŽ OBRAZŮ – V MOHELNICI. Uživatelé Denního stacionáře Okýnko vytvo-
řili v rámci arteterapeutického projektu krásná díla, kterými by vás v tomto adventním 
čase rádi potěšili. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 6. prosince od 15.00 hod. v Galerii 
Lautner Mohelnice (Kostelní náměstí 2) a ke zhlédnutí bude po celý prosinec. Výtvarný 
projekt byl podpořen Ministerstvem kultury. Těšíme se na vaši návštěvu. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Žehnání kříd. Po několika letech se do zábřežské farnosti vrací pěkná 
tradice – žehnání kříd pro tříkrálové skupinky. Všechny křídy, jimiž 
budou koledníci v  našem děkanátu značit dveře příbytků, které při 
sbírce navštíví, budou požehnány v neděli 11. prosince při mši svaté 
v  9.30 hod. v  kostele sv. Bartoloměje. Zároveň vám představíme novou koordinátorku 
zábřežských koledníků Kristýnu Linhartovou. 
Staňte se králem. Možná, že už dlouho toužíte obléci královský plášť a spolu s dalšími 
vyslanci Charity přinášet radost požehnání příbytků, poznávat nové lidi i situace a pře-
devším dát lidem příležitost ke konání dobra. Možná ale, že vás jen ještě nikdo neoslovil. 
Nevadí – ozvěte se nám sám/sama. Moc rádi vás mezi sebe přivítáme – vedoucí skupinek 
i koledníky.
Kontakty na koordinátorky: Kristýna Linhartová, koordinátorka ZÁBŘEŽSKÝCH koled-
níků, tks.zabreh@charitazabreh.cz, 605 403 832

Jana Skalická, koordinátorka TS 2023, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz, 736 509 431
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Myslet i na jiné, kteří nemají… Kromě dárků pro své blízké lze myslet i na ty, kteří se 
potýkají s nedostatkem. Charitativní organizace k tomu připravily řadu projektů.
Advent s vůní dětských knížek. Vstupte se svými dětmi a vnoučaty do světa adventních 
a vánočních příběhů v knižních novinkách.


