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Ročník IX.
číslo 48
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
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

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

ŽALM 122
1: Iz 2,1-5
2: Řím 13,11-14
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Do temnoty tohoto času
září Kristův den.
Jeho příchod, jeho přítomnost
je tajemným smyslem celých dějin,
je smyslem našeho života...
„Člověk adventu“ je člověk,
který kráčí do budoucnosti
s důvěrou a věrností.

Ev: Mt 24,37-44

ROK BIBLE – PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ
Drazí bratři a sestry,
Začínáme dnes nový církevní a pastorační rok. Zvláštní pozornost
v něm chceme věnovat Písmu svatému. Pracovníci arcibiskupství připravili různé nabídky a pomůcky, které nám budou pomáhat od programů pro biblické hodiny až po různé biblické soutěže, přednášky výstavy, divadla, či možnost účastnit se diecézní pouti do Svaté země. Bude záležet na
vašem zájmu a schopnosti organizovat. Jsem rád, že v minulém roce už některé
farní rady udělaly v této oblasti své zkušenosti. Naším cílem však není jen poznání Bible, ale něco daleko většího, vlastně to, proč tu Bible je.
Jde o Boží slovo. Sám Bůh k nám mluví, protože má o nás výsostný zájem,
má nás rád. Dává se nám nejen poznat, ale ve svém slově nám dává i sebe samého. Abychom dobře rozuměli Božímu slovu, musíme se jistě zabývat historickými
okolnostmi, způsobem biblického vyjadřování atd., ale to všechno je jen pomůcka, příprava na přijetí toho, co nám Bůh říká, co daruje.
Největším darem je samotné Slovo, v němž se Bůh vyslovil do dějin. Svatý Jan
od Kříže říká:„Tím, že nám dal Bůh svého Syna, řekl nám všechno.” Jakou touhu by to
v nás mělo probudit! Dnes začínáme přípravu na Vánoce, oslavu vtělení. Tak slavně o svátcích zazní „Slovo
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” Přišlo skrze Marii,
kterou si Bůh vybral. Oslovil ji skrze anděla, a když ona přes svůj údiv a neschopnost pochopit v té chvíli celé tajemství, které ji přesahovalo, řekla své „ANO, ať se
mi stane podle tvého slova”, stala se Matkou vtěleného Slova.
Kdo je můj bratr, má sestra, má matka? Ptá se Ježíš. Ten, kdo zachovává Boží slovo.
Tady nejde jen o obyčejnou poslušnost. Když přijmeme Boží slovo a necháme je
vtělit do našich skutků, pak sám Bůh vstupuje do našeho života a zbožšťuje nás
samotné. Mohli bychom vůbec dělat životě něco moudřejšího, než přijímat Boží
slovo? Můžeme dělat něco významnějšího?
Někdy si připadám při setkání s Božím slovem jako ten člověk, který se prý při
vtipu směje třikrát. Poprvé, když ho slyší, podruhé, když ho vypráví dál, a potřetí, když ho pochopí. Když čtu Boží slovo v mateřském jazyku, a dokonce si pročtu
různé komentáře, myslím si, že mu rozumím. Když je vysvětluji druhým, tak si
taky myslím, že mu rozumím, ale teprve když Boží slovo opravdu žiji a zakouším,
jak je pravdivé a jak skutečně působí, to, co
říká, žasnu.
Svatý Augustin říká: Ten, kdo vlažně přijímá
slovo Boží, nemá menší vinu než ten, kdo z nepozornosti upustí tělo Kristovo na zem. Naše pozornost jistě probudí vědomí, že v Božím slově přichází sám Bůh.
Svatý Benedikt ve své Řeholi, když učí
mnichy duchovnímu umění, začíná ztišením,
které je nutné, abychom mohli slyšet. Příkaz

„Slyš Izraeli” je začátkem největšího přikázání lásky. Umět slyšet, co mi říká Bůh,
je už duchovní umění, ale slyšené přijmout a uvést ve skutek, to znamená poslechnout.
Když jsem kdysi učíval náboženství, snažil jsem se o dvě věci. Abychom nebyli
jen vnějšími pozorovateli biblických příběhů, ale sami do nich vstupovali a vtaženi do děje sami prožívali setkání s jednajícím Bohem. Abychom Boží slovo slyšeli
a poslouchali tak, že se vtělí do našich postojů a skutků. Na určitou dobu jsme si
vybrali vhodný citát z Písma, který jsme si vysvětlili, a dali si za úlohu řídit se podle toho celý týden s tím, že příště si budeme vyprávět zkušenosti. Zpočátku byly
problémy s tím, aby si děti vzpomněly na danou větu. Když jsem však k vysvětlení přidal praktický příklad zkušenosti jiných dětí, začalo se dařit.
Kdysi jsme si vzali Ježíšovu větu: Co jste udělali jednomu z nejmenších, mně jste
udělali. K tomu jsem vyprávěl o dítěti, které při domácí oslavě, když se dělil dort,
sáhlo po největším dílku, ale pak si vzpomnělo na Ježíšovu větu a svůj talíř předalo mladšímu sourozenci, aby měl Ježíš radost. V další hodině se mi přihlásilo děvče, které vyprávělo, že maminka přinesla domů banány. Ona sáhla po tom největším, ale hned si vzpomněla na to dítě s dortem, a svůj banán dala mladší sestře.
Bylo vidět, jakou měla radost, že si vzpomněla a že taky dokázala udělat radost
Pánu Ježíši, že pocítila, jak je nám Ježíš blízko. Ona si nevzpomněla sice na citát
z Písma, ale na konkrétní příklad. Já si tehdy uvědomil, jak důležité je ilustrovat
vyprávění obrazem konkrétní zkušenosti, která je jim blízká, jak pravdivé je ono
staré: Slova znějí, příklady táhnou. Zároveň jsem poznal, jak taková katecheze obdarovává i mě samotného, protože když chci, aby děti vyprávěly zkušenosti s uváděním Božího slova do života, samozřejmě se ptají, jestli mám čerstvé zkušenosti
i já.
Začínáme adventní přípravu na slavnost Vtělení Božího slova, na narození
Božího Syna. Aby se vánoční Slovo stalo tělem a letos nás naplnilo větší radostí,
začněme s vtělováním Božího slova do našich skutků a v rodině či společenství
o tom vyprávějme. Budeme-li pokračovat po celý rok, uděláme důležitý krok duchovního života.
Ke společné snaze všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

V sobotu 8. prosince 2007 o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie,

složí bratr M. Lev (Ondřej Frank)

v Převorství Matky Boží v Novém Dvoře své časné sliby.
Svěřuje se Vašim modlitbám.
Převorství Matky Boží v Novém Dvoře
Bratru Lvovi Frankovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání, darů Ducha svatého a vytrvalost v radostné službě Bohu v duchu sv. Benedikta.
S farníky našich farností P. František Eliáš

SBÍRKY Z NEDĚLE 25. LITOPADU: Zábřeh 10.780; Jedlí 2.300; Svébohov 1.600;
Klášterec 1.240 Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 1.000; na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS OPĚT V ZÁBŘEZE.

PAŘÍŽ 13. STOLETÍ
V úterý 4. prosince v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje otevře sérii adventních koncertů David Eben se souborem SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS.
Téma koncertu: PAŘÍŽ 13. STOLETÍ.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
„ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY“.

Při příležitosti ukončení roku oslav sta let
skautingu vás srdečně zveme v sobotu 15.
prosince ve 14 hod. k Šubrtově kapličce,
kde bude zábřežských děkanem P. Františkem Eliášem slavnostně otevřena nová naučná stezka „Údolím Moravské Sázavy“ a požehnána
skautská vlajka. Stezka bude návštěvníky seznamovat
s geologickými poměry území, s řekou a životem v řece
a okolí. Autory odborné části stezky, kterou vybudovali skauti střediska Skalička, jsou ekolog Mgr. František
John a geolog RNDr. Bohdan Koverdynský, CSc.
Tomáš Hampl

PATROCINIUM V MALETÍNĚ

Druhou neděli adventní 9. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. oslavíme v Maletíně svátek nám všem milého světce sv. Mikuláše, který je patronem tohoto krásného maletínského kostela.
P. František Eliáš
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.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Neděle 2. prosince PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ (žehnání adventních věnců)
- večerní mši svatou v Zábřeze doprovází rytmická schola
Pondělí 3. prosince Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek 7. prosince Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota 8. prosince SLAVNOST PANNY MARIE, počaté bez poskvrny prv. hříchu
Neděle 9. prosince DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
RORÁTY V ZÁBŘEZE. 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. Po mši sv. jsou děti zvány k jednoduché snídani na faru.
* V době adventu a ranních rorátních mší nebudou čtvrteční večerní
mše svaté pro děti.
* Liturgii sobotních rorátních mší budou doprovázet rytmické scholy zábřežské
farnosti.
P. František Eliáš
* P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána. Organizaci snídaní si
vzala na starost paní Emilie Janů. Pokud upečete pro zpestření nějaké pečivo, budete chtít pomoci s přípravou snídaně, je potřeba domluvit se přímo s ní na tel.
731 626 502.
VZDĚLÁVACÍ KURZ. Pokračování přednášky „UZDRAVENÍ SKRZE SÍLU SVÁTOSTÍ“ se uskuteční v pondělí 3. 12. 2007 opět v 16
hod. v Katolickém domě. Otec děkan František Eliáš se v této přednášce zaměří na to, co správně přijaté svátosti přinášejí do života těch, kteří je přijali. Přednášek vzdělávacího kurzu je možné se
zúčastňovat pravidelně, ale také nahodile dle zájmu o přednášené
téma. Přednášky jsou pro všechny zúčastněné zdarma.
Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ o prvním pátku v měsíci bude v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze 7. prosince od 16 hod.
P. František Eliáš
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 – ŽEHNÁNÍ KŘÍDY. Tři králové
se vydávají na cestu !!! Zdá se vám to neuvěřitelné?
Přijďte za nimi druhou adventní neděli 9.12.2007 do kostela sv.
Bartoloměje. Při mši svaté v 8.30 hod. jim budou požehnány
křídy, kterými tři králové při koledování označí požehnáním
naše domovy.
P.S. Chcete i vy putovat s radostnou zvěstí? Ozvěte se mi !!!
Jana Skalická, asistentka TS, telefon: pevná linka: 583 412 587
mobil: 736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve čtvrtek 13. prosince v 17 hod. Marie Šanovcová

KATOLICKÝ DŮM

 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme dnes, to je v neděli
2. prosince na SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. V letošním roce bude
setkání součástí „Mikulášského odpoledne“. Od 15 hod. bude na
Masarykově náměstí probíhat kulturní program, ve kterém vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO, ﬂétnový soubor AULOS, skupina HIP HOPu Dětského domova Zábřeh a žáci ZUŠ Zábřeh.
V rámci programu budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže na
téma Čas zimní, adventní a vánoční. O zábavu nejmenších se pak
postarají členky Mateřského centra HNÍZDO. Čekání na Mikuláše
si můžete zpříjemnit nákupem vánočního zboží, či občerstvením
u přítomných stánkařů. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše
a jeho družiny v 17. hodin a následnou nadílkou.
 Nejenom seniory zveme na úterý 4. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si Vás dovolují pozvat na úterý 11. prosince na setkání s profesorem P. PETREM PIŤHOU, někdejším ministrem školství.
PROGRAM: V 16.30 hod. bude mše svatá v kostele sv. Bartoloměje. Setkání bude
pokračovat od 18. hodin v Katolickém domě přednáškou s představením nové
knihy „O smyslu lidského putování“ a následnou autogramiádou.
 Spolek Metoděj Zábřeh a populární zábřežská folk & country skupina MADALEN zve všechny příznivce a posluchače na čtvrtek 13. prosince do Katolického
domu na koncert s vůní vánočního čaje a tóny tradičních i méně známých koled.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Mladí křesťanští demokraté Vás zvou na sobotu 15. prosince na VEČER S GEORGE ORWELLEM, při kterém můžete zhlédnout ﬁlmovou adaptaci jeho nejslavnějšího románu s názvem „1984“ popisujícího společnost, která je pod úplnou
kontrolou totalitní strany. Režie: Michael Radford, délka ﬁlmu 110 minut. Začátek
v 18. hodin, ﬁlm je v anglickém znění s titulky.
Petr Krňávek

HNÍZDO (na II. základní škole, ulice B. Němcové)

V úterý 4. prosince v 9 hod. je na programu „Mamince” adventní povídání s otcem Františkem Eliášem.
Zve Markéta Kroulová
MIKULÁŠ V KLÁŠTERCI. Farníci z Klášterce zvou všechny děti i dospělé na setkání s Mikulášem, které se uskuteční v pátek dne 7.12.2007 v 15.30 hod v kostele
v Klášterci, kde se děti setkají po mši sv. s Mikulášem, od kterého dostanou dárky
a bude pokračovat na faře společným setkáním farníků i hostů. Tomáš Martiňák

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
SBÍRKY Z NEDĚLE 25. LISTOPADU: Lubník 1.000; Tatenice 1.050; Hoštejn
6.850 (na opravy); Kosov 440 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
PROSINCOVÉ DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO KLUKY A HOLKY 14.-16. 12.2007
Stalo se celkem tradicí, že v postní a adventní době se scházíme ke společným
duchovním cvičením na faře v Tatenicích. Letos tomu nebude jinak, takže zveme
všechny kluky a holky od 12-ti let, na faru v Tatenicích, kde se pro ně budou konat duchovní cvičení. Začínáme 14. 12. 2007 v podvečerních hodinách společnou
večeří. Ukončení bude 16.12. 2007 kolem 15 hod.
S sebou si vezměte spacák, deku, přezůvky, Bibli, psací potřeby, hygienické
potřeby, svíčku.
Cena pobytu je 180,-Kč.
Přihlásit se můžete na telefonu 583443042 nebo 775339868 do 12.12. 2007.
Jitka Veiglerová
ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 25. LISTOPADU: Červená Voda 1.451; Mlýnický Dvůr 168;
Moravský Karlov 155; Jakubovice 520; Písařov 588 Kč. Dary: Červená Voda 1.000;
na charitu 1.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
Ve středu 5. prosince bude v Červené Vodě na faře v 18.30 hod. BIBLICKÁ HODINA.
RORÁTY PRO DĚTI (krátké mše sv.) se světelnými efekty, četbou příběhu a malým občerstvením budou v Červené Vodě vždy v úterý a ve čtvrtek v 7 hod., v pátek v 18 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány!
VÁNOČNÍ POHLEDNICE si objednejte vzadu v kostele do týdne a na připravený
papír napište jméno, číslo pohledu a počet kusů. Cena 1 kusu je 3 Kč.
PROSBA: Potřebujeme ušít pro všechny farnosti oblečení pro 3 krále (více
kusů). Návrh (fotku) máme k dispozici. Ochotní zájemci, přihlaste se hned u pana faráře!
P. Pavel Vágner
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. listopadu: Štíty 1.910; Cotkytle 770; Horní Studénky 800 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
V kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích se uskuteční v sobotu 8. listopadu
v 17 hod. ADVENTNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH. Vystoupí ﬂétnový kvintet
BLACK LADIES z Olomouce. Všichni jste srdečně zváni.
Na první neděli adventní ve všech farnostech po bohoslužbě je možnost zapsat
si úmysly na mše svaté pro další rok.
P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 25. listopadu byla 3.130 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

FARNOST ZVOLE

P. František Janhuba

ADORAČNÍ DEN. V sobotu 8. listopadu bude ve Zvoli v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie adorační den. Začne bohoslužbou v 9 hodin a bude pokračovat tichou adorací.
V 16 hodin zakončíme adoraci požehnáním. Zapsat se můžete do archu připraveného vzadu v kostele, abychom v tento den nenechali Pána o samotě .
V neděli 16. prosince v 15. hodin vystoupí na faře ve Zvoli soubor Světýlko, které
si připravilo pásmo o narození Ježíše „Jak přišla na zemi láska”.
Všechny srdečně zveme.
Karla Hrochová

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 25. listopadu: Mohelnice 5.525; Úsov 616; Studená Loučka
299 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
Rozloučili jsem se s církevním rokem a jako každý se snažíme zhodnotit uplynulý rok.
Využíváme této možnosti k poděkování ženám, které se celý rok (některé i více roků) staraly o úklid kostela. Jmenovitě: paní M. Zatloukalová, K. Tichá, D. Jelínková, L. Hrochová, M. Šolcová, J. Faltusová, L. Wolfová, E Nátěstová, M. Valentová, L. Vykydalová, M. Krmelová a M. Bartošová.
Přejeme jim i ostatním věřícím požehnané svátky vánoční plné tiché radosti
a štěstí a v novém roce ochranu Matky Boží a pevné zdraví. Za farníky J. Lónová

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V Sudkově se vybralo na Charitu 1160 Kč, v Postřelmově na opravy 4500Kč, v Chromči na opravy kostela 2770Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
SVATÝ MIKULÁŠ. Ve středu 5.12. navštíví biskup svatý Mikuláš děti v postřelmovském kostele. Začneme v 16 hodin mší svatou a po ní bude setkání s Mikulášem. Všichni jsou srdečně zváni.
 Mše sv. v Lesnici bude mimořádně v úterý v 17.00 hodin, před ní od 15.30
bude tichá adorace a možnost sv. zpovědi.
 Ve středu 5.12. bude obvyklá biblická hodina v Postřelmově na faře od 19.00
hodin.
 Ve čtvrtek bude v Chromči přede mší sv. od 16.00 hodin tichá adorace a možnost sv. zpovědi.

V pátek bude v Postřelmově přede mší sv. od 15.30 hodin tichá adorace
a možnost svaté zpovědi.
P. Vladimír Jahn

