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3. 12. 2006 Ročník XIII.
číslo 49
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi,
aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 93

Hospodin kraluje, oděl se velebností.

1: Jer 33,14-16
2:1 Sol 3,12-4,2
Ev: Lk 21,25-28.34-36
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příští neděli Břízovo č. 503

Tvou smrt zvěstujeme
Tvé vzkříšení vyznáváme
Na Tvůj příchod čekáme
Pane Ježíši Kriste
Z mešní liturgie

ZAČÍNÁ NÁM ADVENT

NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU. Věř, že Bůh může
a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do všeho, co jsi
a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce
a realitu, ve které se nacházíš!
- Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě
i ve ztišení.
- Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.
- Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.
- Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.
 Liturgii večerní mše svaté o první neděli adventní doprovodí Rytmická schola
od svatého Bartoloměje.
 VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si můžete UŽ TRADIČNĚ
ZAKOUPIT v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje o první adventní neděli, 3. PROSINCE přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. Sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí Fakultní nemocnice Olomouc.
 V adventní době uvítáme
v pondělí 4. prosince v 18 hod.
v kostele sv. Bartoloměje soubor SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS. Uslyšíme rekonstrukci části vánočních obřadů
konaných v katedrále sv. Víta
v době středověku. Program
koncertu je průřezem noční
bohoslužbou. Prosté recitativní
zpěvy se střídají s bohatými melodiemi a květnatými ornamenty.
 RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli začíná adventní doba
a s ní RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.). Jste zváni všichni, zejména však děti, na mši
svatou, která začíná průvodem se svíčkami a rorátními zpěvy
(tatínkové mohou dětem vyrobit vlastní lampičky – to by bylo
něco!). Po mši jsou děti zvány k jednoduché snídani na faru.
P. František Eliáš
* Liturgii sobotních rorátních mší budou doprovázet rytmické
scholy zábřežské farnosti.
* P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Pokud
upečete pro zpestření nějaké pečivo, je potřeba se domluvit přímo s ní na tel.
731 626 502, aby zbytečně nezbývalo.

ADVENT SE SVATOU LUCIÍ

„Hořící svíce dává světlo a teplo, milující srdce dává lásku. Oběma je
společné to, že se dělí o své s druhými, a tak nesou užitek.“

Od první neděle adventní se připravujeme na příchod Božího
syna, který je světlo světa. Mnoho lidí na světě ho potřebuje. Mnoho lidí kolem nás trpí a čeká na někoho, kdo by zahnal jejich samotu, neštěstí, nemoc…, na někoho, kdo jim ukáže Ježíšovu lásku.
Ukázat druhým Ježíšovu lásku můžeme po příkladu svaté Lucie v letošním adventu,
kdy budeme mít možnost se zapojit každou neděli do plnění úkolů, které jsou zapsány
ve hvězdách. Tyto hvězdy jsou umístěny v krabičkách v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu. ( Legenda o životě svaté Lucie a bližší podrobnosti o plnění úkolů jsou rovněž
u krabiček s barevnými hvězdičkami). Po splnění úkolu bude každý svou hvězdu připevňovat na připravenou oblohu ( na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje).
Každý z nás může tímto způsobem po příkladu svaté Lucie pomoci těm, kteří mají svá
trápení a přinést druhému do všedních dnů světlo. Toto světlo bude také zářit na naší
společné hvězdné obloze.
Věříme že,obdarováním svých nejbližších dobrým skutkem, návštěvou, modlitbou,
rozjímáním... pomůžeme druhým i sobě vytvářet dobré společenství.
Radostné prožití adventní doby přejí katecheté

SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE

 Farní muzeum Zábřeh vás zve na výstavu Mikulášské perníkové ob-

rázky ze sbírky Hugo Hohna, cukráře v Zábřeze. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 3. prosince 2006 v 17 hodin v prostorách farního muzea
(věž kostela sv. Bartoloměje).
V rámci cyklu perníkových nálepek a obrázků budou následovat výstavy s vánoční, velikonoční a jarmareční tematikou.
Za farní muzeum Aleš Pátek
 MIKULÁŠ V ZÁBŘEZE. Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, které se uskuteční v úterý 5.
prosince na Masarykově náměstí v Zábřehu. Současně se omlouváme
za mylnou informaci o začátku akce uvedenou v minulém čísle. Začátek
setkání je plánován již na 16.30 hodin. Spolek Metoděj

 MIKULÁŠ V KLÁŠTERCI. Do Klášterce Mikuláš zavítá v pátek 8. prosince.
V 17 hod. „dětská“ mše v kostele, pak mikulášská besídka na faře. P. Pavel Kaška
 K POUTNÍ MŠI SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE V MALETÍNĚ - ZASVĚCENÉM SV. MIKULÁŠI BISKUPOVI - SE SEJDEME V NEDĚLI 10. PROSINCE
VE 14.30 HOD.
P. František Eliáš
 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ. Orel, jednota Zábřeh Vás zve o druhé neděli
adventní, 10. prosince na pouť na Horu Matky Boží do Králík. Odjezd z Valové ve
13 hod., cena 70 Kč.
Ludmila Korgerová tel. 583 414 512

*
*
*
*

SBÍRKA Z NEDĚLE 26.12. LISTOPADU:
Druhou adventní neděli 10.12. bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy.
Zábřeh 9.410; Jedlí 1.850; Klášterec 1.153; Svébohov 1.950 Kč.
Dary: na Haiti z Václavova 5.000 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo v listopadu vybráno 1.710 Kč. Celková částka od počátku
činí 228.945 Kč. Pán Bůh zaplať. Jitka Karešová a Marie Hrubá

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh Vás všechny zve!

Církev v počátku adventu slaví svátek Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu. V den svátku, v pátek, 8. prosince
v 19 hod se sejdeme v Katolickém domě v Zábřeze na přednášce
P. Petra Koláře SJ, který promluví na téma neobyčejně aktuální:
„Česká církev v multimediální společnosti dnes a zítra“.
P. Petr Kolář SJ je v současné době člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člen mediální komise České biskupské konference a koordinátor mediální práce České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Má za sebou v době své
emigrace studia v Německu, ve Francii a v USA. Po zkušenostech z Radia Vatikán, Centre
Sevres v Paříži a Českého rozhlasu v Praze je známý publicista a mediální odborník. Všichni jste srdečně zváni, vstupné, jako obvykle dobrovolné.
Ing. Mgr. František Srovnal

POZDRAV OD OTCE ROMANA Z HAITI

Dobře jsem docestoval na Haiti, a tak se
mohu znova pustit do započatého díla.
Doufám, že u vás všechno běží tak, jak
má. O Haiti se to tady říct nedá, únosy
jsou tu teď na denním pořádku a lidé jsou
nespokojeni, že pro ně vláda nic nedělá.
Já jsem stále zavřený v hlavním městě,
protože se mi doposud nepodařilo opravit
auto, je tu veliký problém s náhradními
díly, takže budu muset mít ještě trochu trpělivosti. Ve farnosti už mne nedočkavě vyhlížejí, v každém případě se po návratu pustím s plnou vervou do pastorace. Ve zprávách jsem
se doslechnul, že jsou na celém severozápadě záplavy a že
je tam spousta lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, takže
i z tohoto důvodu se chci vrátit do farnosti co nejdříve, řekl
bych, že už před měsícem bylo pozdě.
S přáním Božího požehnání, váš oblat Roman

STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD zve všechny zájemce o studium
a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční 12. prosince 2006 od 9 do 16 hod. V případě zájmu je možné navštívit školu (po předchozí domluvě) kteroukoliv středu.
Tel: 572 571 091, email: sgv_zastupce@volny.cz
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 26. listopadu: Mohelnice 5.551; Úsov 727; Studená Loučka 320 Kč.
„Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
SETKÁNÍ SENIORŮ. V úterý 6. prosince ve 14. hod. se sejdou senioři v Mohelnici
na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V pátek 8. prosince v den Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu budou mše svaté v kostele v Lesnici v 16.30 hod., v Dlouhomilově v 17 hod.
a ve farním kostele v Postřelmově v 18 hod.
NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU zveme děti v neděli 10. prosince v 15.30 hod. do
kostela sv. Matouše v Postřelmově.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 26. listopadu: Štíty 2.220; Horní Studénky 1.100; Cotkytle 720 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ ŠTÍTY

Jistě nedočkavě čekáte na zprávy o našem adoptovaném
chlapci na Haiti. V dopise sr. Lukáčová podává vysvětlení,
proč nemáme zprávy z Haiti. Je tu komunikační problém
s Haiti, který se ale řeší. Ředitel ACHO Olomouc Václav
Keprt se chystá na Haiti řešit vzniklou situaci osobně. Projekt jako celek funguje dobře , informoval o něm dobrovolný pracovník, který se z Haiti nedávno vrátil. Rodiny na
Haiti si uvědomují, co pro ně děláte a pomoci si váží a hlavně ji potřebují.
Pozvání do ČR přijaly sestry, které s P. Romanem v jeho
farnosti působí. Návštěva by se měla uskutečnit do konce
roku, ale vyřízení potřebných dokladů je zdlouhavé, protože ČR nemá na Haiti velvyslanectví, ale pouze konzulární
Dítě z Baie de Henne
zastoupení. Věříme, že s jejich pomocí můžeme lépe naplnit očekávání adoptivních rodičů.
Informovala jsem se u sr. Lukáčové, jaký je stav s naší žádostí o další adopci a bylo
mi sděleno, že do vyřešení problému budou žádosti pouze evidovány a po novém
roce zařazeny do projektu. Proto se všem, kteří přislíbili účast na další adopci haitského dítěte omlouvám za dlouhé čekání a doufám, že jejich rozhodnutí pomoci dále
trvá. Děkuji všem z Růžencového společenství za trpělivost a jejich ﬁnanční pomoc.
Je první adventní neděle čas ztišení, modliteb a přání, prosím vzpomeňte na ty, kteří naši pomocí potřebují a také na ty, kteří jim pomáhají. Vždyť i díky Vaší pomoci si
Rodlet (adoptovaný chlapec) může přečíst úžasný Vánoční příběh sám.
Eva Pecháčková

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 26. listopadu: Hoštejn 820; Kosov 540;
Lubník 550; Tatenice 1.170 Kč Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav
Přibyl
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Od pátku 8. prosince do neděle 10. prosince zveme děti a mládež
od 14ti let na faru v Tatenicích, kde se sejdeme v pátek při
společné duchovní obnově. Sraz po 17 hodině. S sebou:
Bibli, psací potřeby, spacák, karimatku, papuče, svíčku.
Hlásit se můžete (po 17 hodině) do 5. prosince na tel. 775 339 868, 583 443 042.
Jitka Veiglerová
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 26. listopadu: 3.650 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. P. František Janhuba
 Půl hodiny před začátkem každé mše svaté můžete ve farním
kostele ve Zvoli přijmout svátost smíření.
 RORÁTNÍ BOHOSLUŽBY VE ZVOLI budou v adventní
době každé pondělí, středu a v pátek v 16.40 hod.
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE U ZÁBŘEHU. V pátek 8. prosince v den
Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, které je zasvěcen
zvolský farní kostel, se spojíme ve vzájemných modlitbách s bohoslovci kněžského
semináře v Olomouci. V kostele se můžete zapsat do adoračního seznamu, a tak si
sami určit hodinu i úmysl pro tichou modlitbu.
P. František Janhuba
FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

 MIKULÁŠ VE SVÉBOHOVĚ. Pastorační rada farnosti ve spolupráci se základní a mateřskou školou a s Obcí Svébohov zvou na
setkání s Mikulášem, které se koná v neděli 3. prosince v 15 hod.
v sále kulturního domu ve Svébohově.
 Občanské sdružení Svébohov se omlouvá za přeložení termínu
přednášky paní PhDr. Miroslavy Hoškové CSc. „VZNIK OBCE, UHLÍŘSKÁ SEZÓNA, ZIMNÍ ZVYKOSLOVÍ aneb PROČ JSME TADY VE SVÉBOHOVĚ“, která se uskuteční v novém termínu - v pátek 8. prosince v 18 hod. v klubovně obecního domu. Zveme všechny svébohovské občany, rodiče i děti. Pro příchozí bude připraveno drobné občerstvení. Vstup zdarma.
 K předvánočnímu setkání zveme seniory ve středu 13. prosince. Sejdeme se
v klubovně obecního domu v 17 hod.
Marie Šanovcová

4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
27. 12.
31. 12.

PROSINEC V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU

Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek Vánoční vazby. (materiál sebou ) 9.00
Setkání s Mikulášem na Masarykově náměstí
16.30
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Česká církev v multimediální společnosti dnes a zítra 19.00
Přednáší Petr Kolář SJ. Pořádáno ve spolupráci s ČKA.
Mikulášská zábava. Nejen rockové hity 60. a 70. let hraje skupina ATOM
19.00
Čas pro tebe Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví
15.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek - Příprava na vánoční dílnu
9.00
Adventní koncert
15.30
Vystoupení žáků IV. základní školy nejenom pro rodiče a jejich známé.
MADALEN Koncert populární zábřežské folk&country kapely
18.00
Vánoční dílnička pro nejmenší
9.00
Výtvarné dopoledne pro MŠ a maminky s dětmi na MD. Příspěvek 20 Kč.
Musím jít dál. Uvedení knihy Františka Lízny s podtitulem 4 404 286
kroků do Compostelly. Autogramiáda.
15.00
Jubilejní 25. zábavné odpoledne s hudbou a tancem.Taneční melodie nejenom
pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno. 14.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek. Vánoce, vánoce přicházejí, aneb veselé dopoledne pro maminky s dětmi. Vánoční nadílka, koledy.
9.00
O vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic. Účinkuje Cimbálovka stryca Ahmeda.
14.00
Silvestrovská veselice. Silvestrovská noc se skupinou F-band z Klášterce. Předprodej – EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340.
20.00

Připravuje se
5. 1.

ŽENY OSVOBOZUJÍ SVŮJ LID – zamyšlení ThLic. Bedřicha Horáka nad knihami Ester a Judit
12. 1. SPORTOVNÍ PLES
19. 1. LIDOVÝ PLES
20. 1. MRAV, ETIKA A MORÁLKA – přednáší prof. Jan Sokol
21. 1. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
2. 2 PLES CHARITY Zábřeh
9. 2. HASIČSKÝ PLES
16. 2. MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM BASY
17. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
19. 2. EVA a VAŠEK – večer s populární dvojicí z hospůdky SURF v Kotvrdovicích
Více informací najdete na www.katak.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007

ŽEHNÁNÍ KŘÍDY. Až do 4. stol. se slavily vánoce 6.
ledna. Později byla vánoční slavnost přeložena na 25.
prosince a 6. leden se stal slavností Zjevení Páně. Dříve svátek Tří králů, kteří vedeni hvězdou přišli do Betléma, aby se poklonili malému Ježíškovi. Podle svých
pozorování a výpočtů totiž uvěřili tomu, že se v zemi
Židů narodil velice významný král, kterého se vydali
hledat. Později dostali králové z tohoto příběhu i jména: Kašpar – strážce pokladu,
Melichar – můj král je světlo a Baltazar – ochraňuj můj život. Na veřeje dveří se při
koledování spolu s letopočtem píší křídou tři písmena: K + M + B, někde latinsky
C + M + B. Tento nápis většina lidí chápe jako počáteční písmena jmen tří králů.
Ve skutečnosti však značí počáteční písmena latinského nápisu: „Christus Mensionem Benedicat“, česky „Kristus žehnej tomuto domu“.
Již se u nás stalo tradicí, že se začátkem prosince koná v kostele sv. Bartoloměje
žehnání křídy, kterou pak rozdělujeme mezi téměř tisíc koledníků, kteří v našem
děkanátu chodí koledovat. Křídy přinesou před oltář opravdoví tři králové, a to
v neděli 10.12. 2006 při mši svaté v 8.30 hod. (obrázek maloval Tomáš Vogeltanz
7.B, ZŠ Zábřeh, Školská 11)
S pozdravem asistent TS 2007 – Krejčí Miroslav
Zábřežská kulturní, s.r.o., Základní umělecká škola Zábřeh, Římskokatolická
farnost Zábřeh a ZŠ Školská 11, Zábřeh Vás srdečně zvou na
ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY - 3.12. – 17. 12. 2006
 Neděle 3. prosince 2006, 15.00 hod.
kostel Církve československé husitské (u bývalých kasáren)
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Zábřeh
Vstupné dobrovolné ve prospěch občanského sdružení Dětský svět
 Neděle 10. prosince 2006, 15.00 hod., chrám sv. Bartoloměje
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Zábřeh
Vstupné dobrovolné na opravy v kostele sv. Barbory
Prohlídka kostela možná v den konání koncertu od 14.00 do 17.00 hod.
 Neděle 17. prosince 2006, 15.00 hod., velký sál kulturního domu
DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY:
Zvoneček – MŠ Zahradní, Pampelišky – MŠ Pohádka
Slavíček – ZŠ Školská, Slavík – ZŠ Školská
Vstupné dobrovolné ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně
ADVENTNÍ KONCERTY NA ČT 1. Chcete-li ﬁnančně přispět na charitativní účely tradičních adventních koncertů, vysílaných každou adventní neděli
na ČT1, můžete tak učinit spolu s ostatními v částce, kterou zašleme za celou
farnost. Peníze můžete předat paní Miladě Melicharové.

