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DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, 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 a milosrdný Bože,
spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy,
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro,
abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 72 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
Mt 3,1...

V té době vystoupil Jan Křtitel
a kázal v judské poušti:
„Obraťte se, neboť se přiblížilo
nebeské království.” ...
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.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 9. prosince DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
Čtvrtek 13. prosince Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek 14. prosince
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele
 PATROCINIUM V MALETÍNĚ. Tuto neděli, druhou v adventu to je 9. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. oslavíme v Maletíně svátek nám všem milého světce
sv. Mikuláše, který je patronem krásného farního maletínského kostela.
P. František Eliáš
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008. Žehnání křídy tříkrálovým koledníkům bude tuto neděli 9. prosince v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze při
mši svaté v 8.30 hod.
P. František Eliáš
V ÚTERÝ 11. prosince v 16.30 hod. budeme v kostele sv. Bartoloměje slavit mši svatou spolu P. Petrem Piťhou a po skončení mše bude beseda v Katolickém domě.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 12. prosince. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve čtvrtek 13. prosince v 17 hod.
Marie Šanovcová

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 zábřežským děkanem P. Františkem Eliášem slavnostně otevřena nová
naučná stezka „Údolím Moravské Sázavy“ a požehnána skautská vlajka. Otevření se zúčastní
náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblasti životní prostředí, zemědělství a sociální MUDr. Jitka
Chalánková. 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
ADVENTNÍ KONCERT. Ve prospěch nadace pro transplantaci kostní dřeně budou v kostele sv. Bartoloměje v neděli
16. prosince zpívat dětské sbory ze zábřežských mateřských
a základních škol. Začátek v 15 hod.
MgA, Mgr. Karel Ozorovský
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH se uskuteční v neděli 16. prosince. Odjezd z Valové v 13 hod. Hlaste se na tel 583 414 512 u Ludmily Korgerové.

KATOLICKÝ DŮM
 Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si Vás dovolují pozvat na úterý 11.
prosince na setkání s někdejším ministrem školství profesorem P. Petrem Piťhou., které bude po skončení mše svaté pokračovat od 18 hodin v Katolickém domě přednáškou a představením nové knihy o smyslu lidského putování s názvem
POUTĚ A POUTNÍ MÍSTA 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. Začátek v 18 hod.
 Spolek Metoděj a Mladí křesťanští demokraté Vás zvou v 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. Dovolujeme si ještě upozornit, že některé scény ﬁlmu jsou natočeny velice naturalisticky,
a tudíž ﬁlm není vhodný pro každého.
 Všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na POVÍDÁNÍ
O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu „Cimbálovky stryca Ahmeda“ začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. ve čtvrtek 27. prosince v 16 hodin. Vstupné 30 Kč,
cena ochutnávky 70 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných
chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2008 při Silvestrovské veselici se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na pondělí 31.
prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku
Metoděj se těší Josef Klimek
Připravuje se:
11. 1. – SPORTOVNÍ PLES, 18. 1. – LIDOVÝ PLES
19. 1. – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,
25. 1. – Společenský ples CHARITY Zábřeh
1. 2. – MAŠKARNÍ PLES, 2. 2. – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
8. 2. – HASIČSKÝ PLES, 15. 2. – Společenský ples SON
Více informací najdete na www.katak.cz

SBÍRKY Z NEDĚLE 2. prosince: Zábřeh 9.130; Jedlí 1.850; Svébohov 1.300; Klášterec 909; Vyšehoří (26.11.) 331 Kč. Dary: Zábřeh - na potřeby farnosti 1.000 Kč,
Klášterec - na opravy 1.700 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI JE SBÍRKA NA OPRAVY VE FARNOSTI JEDLÍ
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu
spolu s Římskokatolickou farností Zábřeh Vás zve na

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
termín: 20. 2. – 27. 2. 2008
Pouť provází P. Miroslav Labač, P. Milan Palkovič a P. František Eliáš, duchovní službou a slovem provází P. Lev Eliáš,
OFM Cap. Základní cena zájezdu 11 990 Kč obsahuje: letenku, 7x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích
se sociálním zařízením, dopravu klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi, pojištění CK proti úpadku. Letištní poplatky, palivový příplatek, doprava autobusem ze Zábřehu
na letiště do Bratislavy a zpět, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu (u Allianz-Slovenské pojišťovny
a.s. v Bratislavě) činí dohromady částku 4 510 Kč. CELKOVÁ CENA 16 500 Kč. V ceně není započítáno: obslužné
25 USD a fakultativní výlet do Qumránu a na Massadu 23
USD (obojí se platí až ve Svaté zemi). Je vhodné počítat s liturgickými dary – příspěvky na potřeby jednotlivých navštívených chrámů a poutních míst, a to v obvyklé výši jako doma. Více informací k programu, přihláškám a úhradě zájezdu
získáte v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon 583
418 297, mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová, za farnost P. František Eliáš

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří během roku věnovali květiny ze svých
zahrádek na výzdobu našeho farního kostela. Věříme, že jim to Pán vynahradí.
Marie Hackenbergerová

Gratulujeme
Našemu regenschorimu a varhaníkovi, panu učiteli Janu Adamcovi k životnímu jubileu, vyprošujeme pro něj požehnání našeho Pána a stálou inspiraci sv. Cecílie. Kéž letošní Advent je pro něj dobrým startem do dalších šedesáti let!
Zábřežští farníci
Dne 8. 12 .2007 se dožívá paní Marie Šanovcová, vedoucí seniorů ve Svébohově, 70 let života. Připojujeme se s gratulací a vyprošujeme pokoj a požehnání do
dalších let.
farníci ze Svébohova
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 2. prosince: Mohelnice 5.525; Úsov 616; Studená Loučka 299 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

BETLÉMY A BETLÉMÁŘI
Možná, že to všichni nevíte, ale v naší republice existuje České sdružení přátel
betlémů se sídlem v Hradci Králové. Sdružení bylo založeno 10. listopadu 1990 tehdy ještě jako Československé sdružení přátel betlémů se sídlem v Třebechovicích pod
Orebem. Toto sdružení je mimo jiné i členem Světové betlémářské federace v Římě
a rovněž vydává i svůj vlastní časopis „Betlémy a betlemáři“ (v současné době čtvrtletník formátu A5). 21.4.2007 na valné
hromadě tohoto sdružení vznikla nová regionální pobočka se sídlem v Mohelnici. Tato pobočka se zabývá pořádáním výstav betlémů, plánuje návštěvy jiných
betlémů, přednášky. Členové se dále přednostně dostávají k různým betlémářským publikacím, vystřihovacím betlémům, pohlednicím s touto tematikou apod.
Pokud se chce i někdo z vás stát členem této společnosti, která má v současné
době 11 členů, tak se můžete kdykoliv s důvěrou obrátit na předsedu této pobočky pana Pavla Nenkovského – správce Mohelnického betlému. Kontakt: aligator@mohelnickydostavnik.cz, tel./fax/záznam: 583 430 099

INFORMACE Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
Na závěr roku jsou zváni všichni mladí do Rajnochovic:
Od pátku 14. do neděle 16. 12. 2007 se na Přístavu uskuteční adventní duchovní obnova: pod vedením P. Františka Petríka, spirituála VOŠ Caritas Olomouc.
Téma: Jak prožívat neděli, jak slavit eucharistii.
V tom samém termínu zvou Aršáci na Archu, kde bude BRIGÁDA SANITÁRNÍ! „Hola hoj, se špínou boj!“
A v tradičním termínu se uskuteční SILVESTR NA PŘÍSTAVU, a to od 28. prosince 2007 do 1. ledna 2008. Tentokrát se ponoříme do světa tajných služeb! Hlaste se tedy co nejdříve! (tel.: 587 405 244; e mail: mladez@arcibol.cz; web: www.
ado.cz/mladez)
Křesťanský časopis Šalamounky přichází s ojedinělou nabídkou: vyluštěte tajenku obří křížovky (20x30 polí) a získejte zdarma jedno z pěti předplatných na rok
2008! Bližší informace najdete na www.sweb.cz/salamounky. Pavel Šoba, redaktor
VÁNOCE V JESENÍKÁCH. Do kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově jste
zváni v neděli 16. prosince na adventní koncert. Začátek v 16 hod., účinkuje pěvecký sbor Loučňáček. Teplé občerstvení zajištěno.
redakce

POZVÁNÍ KE SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
„Mohli bychom vůbec dělat v životě něco moudřejšího, než přijímat Boží slovo? Můžeme dělat něco významnějšího?“
Arcibiskup Jan
Všichni mužové jsou zváni každé úterý ve 20.00 ke společenství modlitby nad Božím slovem. Setkání probíhají v knihovně zábřežské fary a také v kostele. Cílem je vzájemné obohacení a povzbuzení v životě z víry.
Na setkání se těší Ondra Sikora a Josef Kroul

ZPRÁVY Z HNÍZDA (II. Základní škola, ulice B. Němcové v Zábřeze)
Vánoční dílna
Přijďte si zpříjemnit dobu adventní vždy ve středu
v 16 hodin do klubovny Hnízda. Vyrábíme svíčky
a vonné pytlíčky, vánoční přání, jmenovky na dárky
a hvězdy na stromeček.
Připravujeme
V příštím roce vás zveme každý čtvrtek v 18 hodin na CVIČENÍ NA VELKÝCH
GYMNASTICKÝCH MÍČÍCH pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Marty
Rýznarové, Dis. Přijďte protáhnout přetížené svaly a posílit svaly málo používané.
Většinu cviků mohou provádět i těhotné ženy. Přihlášky a informace na telefonu
604650880. Neváhejte, máme jen omezený počet míčů. Cena za 3 měsíce (leden
až březen) je 200 Kč, pro členy občanského sdružení Hnízdo 100 Kč.
Markéta Kroulová

Mateřské a rodinné centrum - Praha
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předal v pátek 30.11.2007 na kongresu
MC v Praze růži zástupkyni Hnízda MRC Zábřeh. Spolu s dalšími MC, která letos
vstoupila do Sítě, obdrželo Hnízdo certiﬁkát „společnost přátelská rodině“. Byla
tak oceněna téměř desetiletá práce zakladatelek MRC v Zábřeze v čele s Marcelou Cahovou, Alenou Enterovou
a Lenkou Hamplovou. Ke gratulantům se připojili prezidentka Sítě MC Rut Kolínská, herec
Jan Potměšil, herečka Táňa Fišerová, socioložka Jiřina Šiklová
a spisovatelka Alena Wagnerová. Stejným certiﬁkátem se v Zábřeze může pochlubit jen MEIS
Městská knihovna Zábřeh. Snad
bude zařízení přátelských rodině nejen v našem městě přibývat.
redakce

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 2. prosince: Lubník 700; Tatenice 1280; Hoštejn 1200; Kosov 430 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 775 339 868 do 12.12. 2007.
Jitka Veiglerová
SETKÁNÍ PASTORAČNÍH RAD FARNOSTÍ (Lubník, Tatenice, Hoštejn) se uskuteční v neděli 16. prosince od 16 hod. na faře v Tatenici. Program: vyhodnocení
uplynulého roku a příprava nového.
P. Jaroslav Přibyl
ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 2. PROSINCE: Červená Voda 1.534,50; Mlýnický Dvůr 185;
Jakubovice 256; Písařov 713 Kč.
SBÍRKY NA HAITI ZA MĚSÍC LISTOPAD: Červená Voda 655; Mlýnický Dvůr
35; Moravský Karlov 176,50; Jakubovice 815; Písařov 293 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
ZKOUŠKA PRO VŠECHNY, kdo mají zájem zpívat na sv. Štěpána v Červené
Vodě bude dnes v neděli 9. prosince po mši svaté a o následujících nedělích.
BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 10. prosince v Písařově na faře v 17 hod.,
v Jakubovicích ve čtvrtek 13. prosince v 17 hod. u paní Boženy Mackové.
Obec a farnost Červená Voda Vás zvou do kostela sv. Matouše v Červené Vodě
v sobotu 15. prosince 2007 od 18 hod. na adventní koncet „Církevní rok – adventní období“ a v neděli 30. prosince 2007 od 16 hod. na Rybovu Českou mši vánoční. Oba koncerty budou v provedení Scholy od sv. Jana Křtitele – smíšeného pěveckého sboru ze Šumperka. Vstupné dobrovolné.
Vánoční pohlednice si máte možnost dnes v neděli 9. prosince objednat naposledy.
Přicházejte si dát zapsat intence mší sv. na další půlrok (do června 2008).
P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. prosince: Štíty 2.010; Cotkytle 740; Horní Studénky 850 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

KONCERTY

 V kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích se uskuteční v sobotu 8. prosince v 17 hod. ADVENTNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH. Vystoupí ﬂétnový kvintet BLACK LADIES z Olomouce. Všichni jste srdečně zváni.
 Obecní úřad Horní Studénky vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který
se koná v pátek 14. prosince 2007 v 19.30 hod. v sokolovně
v Horních Studénkách.
 V pátek 14. prosince jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech na ADVENTNÍ KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
Zábřeh.
P. Stanislav Suchánek
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 2. prosince byla 3.290 Kč. Dar na likvidaci lepry 4.000 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
V neděli 16. prosince v 15 hodin vystoupí na faře ve Zvoli soubor Světýlko ze Zábřehu s pásmem plným pěkných písniček JAK PŘIŠLA NA ZEM LÁSKA. Všechny srdečně zveme.
Karla Hrochová

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
ZVOLE
Štědrý večer 21.00 hod.
Jan Jakub Ryba Česká vánoční mše. Sbor a orchestr – část mše
Hod Boží 15.15 hod.
LUKAVICE Štědrý večer 19.30 hod. mše svatá s koledami
JESTŘEBÍ Hod Boží 8.30 hod.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

O první prosincové neděli se vybralo v Chromči na opravu fary 2500 Kč, v Lesnici
na opravy 3037 Kč.
O třetí neděli bude sbírka v Postřelmově na opravu fary, v Chromči a Dlouhomilově na kostel. Všem dárcům ať odplatí Pán.
 Je možná dát si zapsat úmysly na mše svaté pro první pololetí rok 2008. Zapisují kostelníci.
 Ve středu po mši sv. je v Lesnici biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

