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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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 s vírou slavnost
narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli
radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Duch můj plesá v Bohu mém

Žalm Lk 1,46-48
1: Iz 61,1-2a.10-11
2: 1 Sol 5,16-24
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Ježíše Krista nepoznáme,
dokud nepochopíme,
že je mezi námi;
když se shromažďujeme
okolo oltáře,
ale i v každodenních
skutečnostech
našeho života.
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Ev. Jan 1,6-8.19-28

Neděle 14. prosince TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Tuto neděli 14. prosince od 15 hod. se v kostele sv. Bartoloměje
představí Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh. Při koncertu zazní několik sólových skladeb pro tenor, pozoun a trumpetu.
Liturgii večerní mše svaté doprovodí tuto neděli 14. prosince
v kostele sv. Bartoloměje sbor farnosti Šternberk pod vedením Tamary Marholtové, která s námi pravidelně putuje na Velehrad i na
La Salettu.
V kapli sv. Václava ve Václavově bude třetí adventní neděli 14. prosince slavena
mše svatá v 10.30 hod., při které bude P. František Lízna udílet svátost pomazání nemocných.

RADOSTNÉ OČEKÁVÁNÍ - GAUDETE ! RADUJTE SE ! To je výzva adventního období, kterou nám připomíná liturgie 3. adventní neděle. A je to správné. Křesťanství je náboženstvím radosti a lásky, protože Bůh je Radost a Láska. Je třeba ale připomenout, že nejde jen o liturgickou přípravu na slavení Vánoc, nýbrž taky o důslednou přípravu na setkání s Ježíšem - Soudcem na věčnosti. Křesťané prvních desetiletí
se domnívali, že příchod Páně bude co nejdříve po jeho prvním odchodu. Když se tak
nestalo, byli mnozí znechuceni. Svatý Pavel se setkává v soluňské církvi s problémem,
že tamní křesťané se oddali "sladkému nicnedělání" v naději, že je zbytečné namáhat se, když Kristův příchod je tady "co nevidět". (1. Sol 4n) Zachovat si dnes skutečnou radost z blížících se Vánoc není snadné. Je to dar, o který je třeba upřímně prosit
a správně se přičinit. Jsme totiž zavaleni množstvím práce: pečením cukroví, sháněním dárků pro ty, kterým toho i tak dosti dlužíme, komodit ke štědré večeři, jako je
kapr z třeboňských rybníků, "štípnutý" ( promiňte - koupený ) stromeček z okolních
lesů a jiných drobností... Pravé Vánoce neobjevíme v chaotických aktivitách jako jsou
neurotické a snad nikdy nekončící nákupy v obchodech, v úmorném úklidu bytových
jednotek, v sezení u známých tv pořadů... Může se totiž stát to, že na štědrovečerním
stole a pod stromečkem bude téměř všechno, jenom v "betlému srdce" bude scházet
BŮH ! Přeji nám všem: Zvládnutí všeho užitečného a znovuobjevení pravého adventu
; Aby srdce každého z nás bylo připraveno přijmout přicházejícího Spasitele. Nejen
25. prosince, ale kdykoliv, když přijde a zaklepe...
P. Pavel Kavec CM
ADVENTNÍ KONCERT K POCTĚ SV. MIKULÁŠE. Krásné pozastavení v předvánočním čase nabízí adventní koncert „K poctě sv. Mikuláše“, který se uskuteční ve
středu 17. prosince v chrámu sv. Bartoloměje. Koncert spojuje přednes legendy o svatém Mikuláši s varhanní hudbou barokních mistrů. Legendu přednese její autor, herec
Divadla za Branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního
divadla Vladimír Matějček, skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a dalších hraje Vladimír Roubal, regenschori
Strahovského kláštera v Praze. Koncert, jenž se dočká v Zábřehu jubilejního 200. provedení, začíná v 18 hodin. Na závěr
čeká děti i dospělé adventní překvapení. Akci pořádá Zábřežská kulturní ve spolupráci se Spolkem Metoděj a římskokatolickou farností.
PhDr. Zdeněk David
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SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Služba cizích zpovědníků v Zábřehu: v sobotu 20. prosince 6.30 – 10.00 hod.;
v pondělí 22. prosince 9.00 – 11.00 hod.; v úterý 23. prosince 7.00 – 12.00 hod.
Ve Zvoli ve čtvrtek 18. prosince 14.00 –17.00 hod. zpovídá P. Alfred Volný,
v Rovensku v sobotu 20. prosince 15.30 – 16.30 hod.,
v Klášterci v pondělí 22. prosince 16.30 – 18.00 hod.,
ve Svébohově ve středu 17. prosince 16.00 – 17.00 hod.,
v úterý 23. prosince od 7.30 - 9 hod.,
v Jedlí v úterý 23. prosince od 7.30 – 9.00 hod.
V neděli 14. prosince v 15 hod. jste srdečně zváni do kulturního domu ve Václavově na ADVENTNÍ KONCERT. Akce je součástí letošních oslav desátého výročí založení divadelního souboru.
Josef König
Senioři ve Svébohově se sejdou v pondělí 15. prosince v 17 hod. v klubovně. Hostem setkání bude trvalý jáhen Mgr. Josef Michalčík.
Marie Šanovcová

KATOLICKÝ DŮM
NABÍDKA MRAŽENÝCH KAPRŮ. V předvánočním čase
přicházíme s mimořádnou nabídkou mražených kaprů na Váš
štědrovečerní stůl. Po loňských zkušenostech, kdy jsme nabízeli pouze přebytky z naší tradiční „kapří“ akce a kdy poptávka předčila všechna naše očekávání, jsme se v letošním roce předzásobili v hojnějším
množství. Za výhodných podmínek je možné si kapry zakoupit u paní Ludmily Macákové v bývalé prodejně Ledňáček.
Na sobotu 20. prosince Vás zveme do Katolického domu na pořad
hudby a slova s názvem ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ. V podání našich
předních umělců Alfréda Strejčka a Štěpána Raka zazní biblické texty,
staré adventní skladby, písně ze starých církevních kancionálů, lidové
veršovánky, či myšlenky moudrých. Začátek v 18. hodin, vstupné 50
Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč, sleva pro držitele rodinných pasů.
Především 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 zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. v sobotu 27. prosince ve 14.
hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky
není podmínkou ke vstupu.
Nejenom seniory zveme na úterý 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2009 při Silvestrovské veselici se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na středu 31. prosince. Vstupenku
s místenkou v hodnotě 150 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340. Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV CO SOUDÍ LIDÉ O KRISTU
Osobnost Ježíše Krista je nejvelkolepější paradox, jaký
světové dějiny znají. Objevuje se v národě, který vládcové
Říma pokládali za „nejohavnější ze všech“ (Tacitus) a „zhoubou ostatních“ (Quintilián) a měli jej za „odpornou rotu otroků“ (Tacitus). A z tohoto národa Ježíš po celý život nikdy
neodešel a nikdy neprojevil touhu po poznání světa učenců,
umělců, státníků a válečníků. V této své vlasti prožil devět desetin života. V zapadlé vesnici, příslovečné svou ubohostí. Nechodil do škol a třicet let jej nikdo neznal kromě dvou nebo tří
osob, které mlčeli stejně jako on.
Po třiceti letech vystupuje náhle na veřejnost a začíná působit. Lidských prostředků nemá, ani zbraní, ani peněz, ani
moudrosti škol.... Pohybuje se téměř neustále mezi chudinou,
rybáři a venkovany, se zálibou vyhledává celníky, nevěstky
a vyvržence dobré společnosti. Připoutá k sobě skupinu rybářů jako své učedníky. Takto působí téměř tři roky. Jeho učení je takové, že nikdy nic podobného nebylo na světě hlásáno, že jej odmítaly všechny ﬁlosoﬁcké školy. Co je pro svět zlo,
je pro Ježíše dobro. Co je pro svět dobro, je pro Ježíše zlem. Ježíš je opravdu protiklad světa!
Svět vidí jen to, co lze poznat smysly, Ježíš však tvrdí, že vidí i to, čeho smysly nepoznávají- a to nebe. Je proto zcela přirozené, že názory na Ježíše budou velmi různé, protichůdné,
plejáda nejrozmanitějších názorů!
Jan Křtitel – současník a příbuzný Ježíšův připravuje svým kázáním u Jordánu lid na
příchod Božího království (a to změnou smýšlení). Teprve nebeským úkazem poznává
v davu Ježíše. Za několik měsíců budou dva učedníci Janem posláni, aby se dotázali Ježíše,
je-li on opravdu očekávaným Mesiášem. Ovšem už předtím vyzvedl Jan vysoko Ježíšovu
osobnost. Říká o něm: ten, který je „silnější než on sám“ a kterému on „není hoden rozvázat řemínky na jeho obuvi“ (Mar 1,7).
Pro veleradu, nejvyšší soudní židovský dvůr byl Ježíš velkou neznámou a v kritické
chvíli, když velekněz Kaifáš a celá velerada měla rozhodnout o osudu Ježíše, dává velekněz
Ježíšovi zásadní otázku:“Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn
Boží“, a odpověď Ježíšova:“ Ano, já jsem“ (Mat 26,63-64). Toto však velerada i velekněz pokládali za rouhání a za důvod Ježíšova odsouzení k smrti kříže!
Drama Ježíšovo se táhne celými dvoutisíciletými dějinami. Kým je Ježíš pro dnešní lidstvo? Na to je mnoho odpovědí věcných i vykonstruovaných. Evangelia se svým popisováním Ježíše jsou prý uměle vytvořené spisy od stolu. Pak je ovšem tomuto „umělci“ třeba
připsat nejvyšší literární Nobelovu cenu, že dovedl něco tak složitého a nikdy nepoznaného dát vůbec dohromady.
Je však možné experimentálně ukázat, že evangelia, tedy Ježíšova nauka, mají nesmírnou historickou důležitost pro obsah, o němž jednají i pro způsob, jak o něm jednají. Jejich
obsah znamená začátek největšího náboženského hnutí, které je i nejrozhodnějším obratem v duchovních dějinách lidstva, ve zrodu křesťanství. Evangelia vytvořila Evropu, posela ji tisíci úchvatnými stavbami chrámů, katedrál, sociálních ústavů a nemocnic a přenesla
křesťanskou kulturu do ostatních světadílů.
A přesto jeden z postojů některých lidí je jejich zaujatost proti křesťanství. Podle nich je
Ježíš postavou mýtickou, bájeslovnou, která nikdy nežila. Existuje prý i velká podoba mezi
Ježíšem a staroindickými legendami a jeho učení je směs pohanských nauk. A přece je dě-
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 4

ZÁSTUPCI PRO MLÁDEŽ NAŠEHO DĚKANÁTU, ANEB KDO TO JE
Zástupce pro mládež je animátor, který vede další animátory. Dvakrát do roka jezdí na společné setkání všech zástupců do Rajnochovic na Přístav, kde se plánují
akce pro mládež v arcidiecézi. V děkanátu vede společenství animátorů, plánuje
a organizuje akce pro mládež (Církevní Silvestr, Floorbalový turnaj, Děkanátní
setkání…)
V našem děkanátu tuto službu převzali Anička Bartoňová a Milan Novák. Co na
sebe prozradili?

Jmenuji se Milan Novák, je mi 19 let, čtvrtým rokem studuji Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici.
Jsem členem dechového orchestru Základní umělecké školy
Zábřeh. Minulý rok jsem úspěšně dokončil dvouletý animátorský kurz, který mě měl připravit na práci s mládeží, a proto jsem se společně s Aničkou stal zástupcem zábřežského děkanátu.(mob.: 775 654 342, email: mulan.novak@seznam.cz)

Narodila jsem se do křesťanské rodiny a vyrůstala spolu se
třemi o dost staršími sourozenci. Základní školu jsem navštěvovala v Rájci, pak v Zábřehu a nyní chodím do Zábřehu na
gymnázium, kde studuji už čtvrtým rokem. Po gymnáziu bych
chtěla studovat speciálně-pedagogickou andragogiku (andragogika je aplikovaná věda o výchově a vzdělávání dospělých
lidí, která respektuje zvláštnosti s tím spojené. red.)
Před dvěma roky jsem začala spolu s dalšími třemi kamarády
dojíždět na kurz animátor do Rajnochovic, který nás povzbudil k tomu, abychom spolu s dalšími kamarády u nás v Rájci
založili spolčo pro děti a spolčo pro nás mladé a taky jsme začali navštěvovat společenství animátorů zábřežského děkanátu. Když mám příležitost, ráda pomáhám jako
dobrovolník v denním stacionáři Okýnko. Moc mě baví si jen tak pro radost zahrát na
kytaru a zazpívat si z plných plic:-)
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE TYTO ČLÁNKY:
- Čtvrté pokračování WYD 08 – Sydney 2008
- Církevní Silvestr – Rájec 2008
- Floorbalový turnaj o pohár sv. Martina
- Duchovní obnova v Tatenici 21. - 23. 11. 2008
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WYD 08 – Sydney 2008 (čtvrtá část)
Po měsíci Vám přináším další informace o mé pouti do Sydney, na
které se mnozí z Vás určitě těší.
V promluvě Svatého otce při vigilii, opět zaznělo motto celého setkání: „Dostanete Ducha Svatého, který na Vás sestoupí a budete mými
svědky.“ Účelem tohoto poselství bylo přiblížit nám osobu Ducha Svatého. Líbilo se mi, že to nebyla taková ta teoretická přednáška o tom „Kdo je to Duch
Svatý.“ Benedikt XVI. začal asi takto: „Když jsem byl ještě dítě, tak mě rodiče naučili,
jako většinu z vás, žehnat se znamením kříže. Takto jsem pochopil, že Bůh je přítomen ve třech osobách. Ve vašem věku jsem plně chápal osobu Boha – Stvořitele a Boha
– Syna. Jako mladý kněz jsem potom začal studovat životy mnoha světců, kteří se zajímali o přítomnost Ducha Svatého v našem životě. V tomto ohledu se mi nejvíce zalíbila trojí argumentace od sv. Augustina, který jako mladý byl stoupencem manicheismu
(tato nauka radikálně oddělovala věci duchovní od tělesných). Boží láska, ho dovedla
zpět a začal hledat základní pramen Boží trojjedinosti, snažil se odhalit, v jakých lidských záležitostech Duch Svatý působí a kde ho můžeme nejvíce pocítit. Jsou to hlavně tyto tři oblasti – společenství, láska a dar.
1. Duch Svatý sdílí společenství s Bohem Otcem i Synem, vzájemně ho utváří a proto
dochází k jednotě. Bůh Otec nemůže být oddělen od Syna a tyto dvě osoby zase od Ducha, jinak by byla narušena Boží trojjedinost. Dalo by se tedy říct, že stejně tak působí
Duch Svatý v každém lidském společenství, aby docházelo k jednotě a porozumění.
2. Druhou Augustinovou intuicí je Duch Svatý jakožto trvalá láska. Neboť láska je
jakousi vlastní charakteristikou Ducha Svatého. A Bůh podle Augustina nachází svoji lásku právě v Duchu Svatém. A aby Bůh přetrvával v nás musíme zůstávat v lásce,
kterou nám nejvíce dává Duch Svatý. Láska je důkazem přítomnosti Ducha Svatého.
Podívejme se tedy na to, co Duch Svatý nabízí světu: lásku, která rozptyluje nejistotu,
překonává strach ze zrady, lásku, jež v sobě
nese věčnost. Pravá láska nás uvádí do jednoty, jež je trvalá!
3. Duch Svatý jako dar. Určitě všichni
dobře známe rozmluvu Samaritánky a Ježíše u studny, kde se Ježíš zjevuje, jako pramen
živé vody, která je pak nazvána Duchem. Z tohoto postřehu Augustin dochází k závěru, že
Bůh, který se nám dává jako dar, je Duch Svatý. Je to trvalý pramen, kterým nabízí člověku nic menšího než sám sebe. Pokud budeme sledovat tento dar, uvidíme meze dnešní
konzumní společnosti. Proč se neuspokojíme
s nějakou jednou novinkou a hledáme stále
nové? Nehledáme snad nějaký věčný dar, který se nikdy nevyčerpá?
Drazí mladí (tak nás oslovil Svatý otec),
viděli jsme, že Duch Svatý uskutečňuje podi-
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vuhodné společenství věřících v Ježíši Kristu. Je věrný své přirozenosti Dárce i daru
a nyní působí mezi vámi. Inspirováni intuicemi svatého Augustina učiňte svým kritériem sjednocující lásku; ať je vaší výzvou láska trvalá a vaším posláním ať je láska, jež
obdarovává!“
Možná už tušíte z jakého důvodu byla pro mě tato promluva výjimečná. Skládala
se z části z osobního svědectví, ale také ze spousty příkladů a hlavně bylo to rozumem
pochopitelné.
Následovala adorace před Nejsvětější Svátostí, po ní jsem se vydal do adoračního stanu, kde jsem v „pobytu“ před Svátostí oltářní pokračoval. Rozdíl mezi adorací s tří set
tisícovým davem a ve stanu, byl ve větším soukromí, kdy jsem mohl přítomnost Ježíše
vnímat daleko intenzivněji. Nicméně zanedlouho jsem se pořádně oblékl a šel spát (ve
spacáku) pod krásně hvězdnou oblohu.
Ráno jsem se probral zimou a také už asi od sedmi hrála dosti hlučná hudba, která byla v osm přerušena ranními chválami se Svatým otcem. Po snídani, ranní hygieně a modlitbě jsme už mířili do ﬁnále celého setkání, čekala nás totiž závěrečná mše.
Začala přesně v deset hodin a nebylo nás tam nijak málo - odhadem asi půl milionu.
Dole pod pódiem stáli adepti na biřmování, které měli přijmout od Benedikta XVI.
První i druhé čtení bylo v různých světových jazycích. Potom místní domorodci přinesli za zpěvu a tance evangelium. Text evangelia pojednával o rozsévači, což je velmi
známé podobenství, které bylo čteno v angličtině. Samozřejmě, že po evangeliu přišla
na řadu homilie samotného Svatého otce.
Ale tu si nechám na pátou, závěrečnou část.
Pavel Walter

CÍRKEVNÍ SILVESTR - RÁJEC 2008
O co vlastně šlo? 29. 11. nám končil církevní rok
a 1. nedělí adventní začíná další, tak proč to neoslavit? V sobotu se sešla v Rájci spousta mladých
lidí na mši svaté v místní nově opravené kapličce.
Po ní jsme se přesunuli do kulturáku. Na programu
byly hry, hudba (vystoupili např. 380 V, DJ Fybic),
tanec, a jelikož to byl církevní silvestr, tak nechyběla ani modlitba, na kterou nás svojí scénkou naladilo spolčo Zábřeh-Hrabová. O půlnoci jsme si všichni připili ( dětským šampusem) a zábava pokračovala. Kolem druhé hodiny někteří odešli, jiní zůstali přes noc. Celý večer
provázeli moderátoři - Šimon, Lad'a a Míša. A kdo měl hlad nebo žízeň zavítal k baru,
kde ho obsloužil někdo z animátorů...prostě super večer:)
Míša Faltýnková

Za mládež našeho děkanátu vám přejeme pěkné prožití
doby adventní. Ať je pro vás dobou přípravy nejen na to
viditelné, co Vánoce přináší, ale hlavně dobou, kdy připravíme svá srdce na příchod našeho Pána.
Redakce ZaMlada
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FLOORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SVATÉHO MARTINA
V sobotu 8. 11. 2008 se v zábřežské Sokolovně
uskutečnil děkanátní ministrantský ﬂoorbalový turnaj o pohár sv. Martina. Do turnaje se přihlásilo 15
družstev ve třech kategoriích. Do urputných soubojů se zapojilo na 80 ministrantů.
V nejmladší kategorii zvítězilo družstvo „Roveňáci“, v nejstarší kategorii družstvo „Minichr“. Putovní pohár získalo minimálně na jeden rok do svého vlastnictví družstvo „Deli team“, které zvítězilo
v prostřední kategorii, ve složení: Lukáš Hroch, Jan
Jašek, David Holinka, Petr Švub, Jiří Šincl a Markéta Šinclová.
Jelikož nemohla hrát všechna družstva zaráz,
pro ty, kteří zrovna nehráli byly připraveny, v horní
části budovy, soutěže s tematikou svatého Martina.
Celá soutěž byla rozdělena do čtyř úkolů, jak pro
starší kluky ,tak i pro mladší. Mezi tyto čtyři úkoly patřilo: hledání a skládání kartiček s životopisem
sv. Martina, z kterého si soutěžící měli co nejvíc zapamatovat a v dalším kole dostávali kontrolní otázky, co si všechno zapamatovali. Dále k tomu patřilo i poskládání sv. Martina z puzzlí a poslední úkol
byla „kimovka“-zapamatování si co nejvíc předmětů z doby sv. Martina, v limitu - pro mladší jedna minuta, pro starší půl minuty. Každý
kdo splnil nebo se alespoň zúčastnil dostal sladkou odměnu.
Vše se obešlo bez vážných zranění a problémů, až na jednu zatoulanou botu, což
je ale záhada … Něco dobrého na zub připravili rodičové, animátoři a farníci ze Svébohova – kterým tímto za všechny dobroty děkujeme. Také děkujeme všem, kteří se
na zdárném průběhu této akce podíleli.
Spolčo Rájec a Verča Foltýnová

DUCHOVNÍ OBNOVA V TATENICI 21. - 23.11.08
Před dvěma týdny se na faře v Tatenici uskutečnila třídenní duchovní obnova pro
mládež. Začínalo se v pátek společnou večeří. Po ní byl prostor k popovídání a po společné modlitbě jsme šli spát. Nechyběla ani hezká a moudrá pohádka na dobrou noc.
Letošní téma duchovní obnovy bylo zaměřeno na sv. Pavla. Seznámili jsme se
s jeho životem a obrácením. Po přečtení úryvků z Písma jsme si poslechli jejich výklad
a dostali jsme podněty a prostor k zamyšlení. V podvečer jsme se pomodlili růženec
při svíčkách a každý přidal své prosby a díky. Byla také možnost přijmout svátost smíření. Poté jsme měli na faře mši svatou.
V neděli jsme byli na mši v kostele. Potom jsme si sbalili svoje věci a po obědě si
pro nás přijeli rodiče. Jsem moc rád, že jsem se této duchovní obnovy mohl zúčastnit,
a chtěl bych poděkovat otci Jaroslavu Přibylovi a Jitce Veiglerové za to, že nám věnovali svůj čas, připravili pro nás program a za to jak se o nás po celou dobu starali. Pán
Bůh zaplať!
Štěpán Schiffer
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jinnou pravdou, že za každým hnutím a vytvořením nějaké instituce musí stát konkrétní
osoba. A že by to úchvatné dílo Evropy, miliony zapálených kněží, vědců, politiků i učedníků bylo dílem mýtickým?
V blízkosti Mrtvého moře u Kumránu se nalezly starověké svitky, rukopisy starozákonních knih o tisíc let starší než dosud nejstarší knihy Bible. Byly napsány sektou esejců, přívrženců asketického židovství. Aby Ježíšovi odpůrci aspoň znevážili jeho osobnost a dílo,
dokazují, že Ježíš byl vychováván tamní sektou a že celé jeho dílo je jen odvarem kumránských nauk. Ano, mnohé je stejné, ale mnohé velmi rozdílné. Všude přece platí že dvě
a dvě jsou čtyři.
A je zde skupina nezaujatých. Tito uznávají Ježíše a hodnotí jej jako sociálního reformátora, který se snažil pozvednout sociální úroveň lidu, jako velkého lidumila, ochránce
slabých a hříšných. My si dobře pamatujeme, jak v našem národě (v období vlivu sovětské
moci) byl Ježíš představován lidu jako první komunista. Ve skupině nezaujatých jsou i jiní,
kteří Ježíše chápou jako osvobozeneckého vůdce, který se snažil vymanit svůj židovský
národ z područí římského impéria a další jej vidí jako náboženského genia, který přinesl
čistou víru lidstvu. Za tím vším stojí:“ Krista si vážím... ale...Např. Pilát byl první, který si
Krista vážil, ale vydal ho na smrt a nevěřil v něho. Krista na smrt vydávají všichni, kdo si
ho váží, ale nevěří v jeho božství (Straus, Renan, Masaryk....)
Další skupinou jsou lidé vůči Kristu lhostejní. Kristus je ideální člověk, možná i Bůh,
ale já se o to nezajímáním, nejsem přece fanatik, chci mít poklidný život bez nějakých závazků, jednám i křesťansky, pohřeb z kostela chci, ale nic víc.....!
Přes tolikeré postoje k Ježíši Kristu s jeho praktickým odmítnutím je přece jenom největší část těch, kteří v Krista věří jako v Božího Syna, jako vyslance Otce, jako Pána, Zákonodárce, Vykupitele, Spasitele a jako našeho Soudce... Jen v něm a v jeho evangeliu je jediná záchrana národa i světa, nemá-li se propadnout v chaos, jak to denně vidíme, pod vládou mocných, silných, ale bezzákonných a krvelačných... Ano, potřebujeme Krista! A ten,
kdo vážně promýšlí paradoxní život a dílo Ježíše Krista a má odvahu za ním jít a s ním žít,
dojde nakonec k závěru, k jakému došel italský spisovatel Giovanni Papini. V úvodu své
knihy „Život Krista“ píše:“Spisovatel této knihy se chtěl jednu chvíli stát Bohem. Nyní, kdy
dospěl věkem a vědomím, se pokusí napsat život Boha, který se stal člověkem.
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (prosinec 2. část)
Když za starých dob cestoval panovník, vždy jej předcházel posel, který oznamoval: „Král přichází!“ Takovýmto poslem před Pánem Ježíšem byl Jan Křtitel. Byl posledním starozákonním prorokem a jeho
úkolem bylo připravit Izrael na brzký příchod Mesiáše.
Křtil ty, kteří se chtěli obrátit (změnit svůj život k lepšímu). Křest měl
symbolizovat očištění od hříchů. Na začátku svého veřejného působení přijal od něj křest i Pán Ježíš.
1. Kde kázal Jan Křtitel?
a) v chrámě; b) na hoře; c) na poušti
2. Jak se jmenovala dcera Herodiady, po které Herodes chtěl,
aby mu zatančila?
a) Salome; b) Máří Magdaléna; c) Ráchel
3. Co si tato dívka přála za svůj tanec?
a) aby ji otec nechal pokřtít; b) hlavu Jana Křtitele; c) zlato
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. prosince: Červená Voda 1.390; domov důchodců sv. Zdislavy 120;
Mlýnický Dvůr 185 ; Jakubovice 300 (dar 1.000 Kč); Písařov 621 Kč.
Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
P. Pavel Vágner
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově na faře v pondělí 15. prosince v 17 hod.
VÁNOČNÍ STROMKY se budou zdobit v Červené Vodě ve čtvrtek 18. prosince
ráno. Přijďte, prosím, pomoci.
PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout (i s cizím zpovědníkem):
- v Červené Vodě: v sobotu 20. prosince 8.00 – 9.00 hod., (v pátek 19.12. od 17.30,
zpovídá P. Pavel Vágner)
- v Písařově v sobotu 20. prosince 10.30 – 11.30 hod.
- v Jakubovicích v sobotu 11.45 – 12.15 hod.
ADVENTNÍ KONCERTY
- v sobotu 20. prosince od 17.30 hod. účinkuje v Jakubovicích Dechový kontrabasový
orchestr Jamu Brno,
- v sobotu 20. prosince v 18 hod. v Červené Vodě vystoupí žes´tové trio Flash Brass,
- a v neděli 21. prosince v 16 hod. v Písařově hraje Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh.
SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA V JAKUBOVICÍCH bude 21. prosince a také
vždy třetí neděli v měsíci.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést z kostela v Červené Vodě od neděle 21.
prosince.
VÝSTAVA BETLÉMŮ v Červené Vodě se koná od 22. 12. do 30. 12. 2008 (mimo
Štědrý den - 24. 12.) od 14.00 do 17 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Červené Vodě. Jste srdečně zváni.
Stanislav Valenta

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 30. listopadu: Mohelnice 5.505; Úsov 2.006; Studená Loučka 311 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 7. prosince: Štíty 2.600; Cotkytle 1.070; Horní Studénky 800 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
SVÁTOST SMÍŘENÍ.
Štíty - pátek 19.12. od 16. hod. (P. Vladimír Jáhn); sobota 20.12. od 9.00 hod. (P. Pavel Vágner).
Horní Studénky – sobota 20. 12. od 13.30 hod.
SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude ve všech farnostech na 4. neděli adventní.
ADVENTNÍ KONCERT. Zveme Vás na adventní koncert v sobotu 20. prosince 2008
v 15 hod. do kostela ve Strážné. Po skončení koncertu bude první mše svatá po dokončených opravách kostela.
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Návštěva nemocných v jejich domácnostech s možností přijetí svátosti smíření, svátosti
pomazání nemocných a Eucharistie:
Loštice a Moravičany v úterý 16. 12. od 9.00 hod.
Možnost přijmout sv. smíření u jiných zpovědníků:
Loštice - středa 17.12. od 15 – 17 hod., Moravičany : čtvrtek 18. 12. od 15.30 – 17 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky ze neděle 7. prosince: Lubník 810; Tatenice 1.100; Hoštejn 1.600, Kosov 970 kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ: Hoštejn ve čtvrtek 18. prosince v 17.30 hod. (i cizí zpovědník); Tatenice - v pátek 19. prosince od 17.00 hod. (i cizí zpovědník)
KONCERTY
Tatenice: v sobotu 20. prosince v 16 hod. - předvánoční koncert , účinkuje vokálně
instrumentální trio Š.O.K. z Lanškrouna
Hoštejn: v neděli 21. prosince – adventní koncert
PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří zakoupením vánoční hvězdy přispěli na dětskou onkologii v Olomouci.V Tatenici bylo prodáno 115 kusů hvězd.
Ludmila Poláková

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 21. 12. 2008 pořádá Obecní úřad v Hoštejně ve spolupráci se Základní školou a farností Hoštejn v historii první adventní koncert.
Koncert začíná v 16.00 hod. v kostele sv. Anny. Účinkujícími
jsou: Pavla a Vladimír Tillovi, kteří zazpívají adventní písně; žáci
Základní školy v Hoštejně se svým programem a mladí umělci
Marek Kozák – varhany, David Skařupa a Petr Strakoš – trumpety. Zazní skladby J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Dvořáka, J.I. Lineka a dalších skladatelů.
Tímto koncertem bychom rádi přispěli ke krásnému prožití
čtvrté adventní neděle a zároveň i k celému vyvrcholení adventní
doby. Vždyť vánoce už budou „klepat na dveře“. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné bude dobrovolné.
Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
Příští neděle 21.12. je třetí v měsíci, proto bude mimořádná sbírka v Postřelmově
a v Chromči.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
NA ADVENTNÍ KONCERT Vás zve farnost a Obecní úřad Lesnice v sobotu 20. prosince v 15.30 hod. do kostela sv. Jakuba v Lesnici . Od 15.30 hod. účinkuje Dechový orchestr
ZUŠ Zábřeh.
Ve středu 17.12. bude biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.00 hodin. Všichni jsou
zváni.
V Postřelmově bude v pátek 19.12. od 16.00 zpovídat cizí zpovědník P. Stanislav Suchánek ze Štítů.
P. Vladimír Jahn
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Sbírky z neděle 7. prosince: Zábřeh 10.550; Jedlí 1.700; Svébohov 1.650; Klášterec 2.380;
Zvole 3.280; Maletín 4.140 Kč. DARY:Zábřeh - na potřeby farnosti 21.000; na Haiti 100;
Svébohov – na opravy 10.000; Zvole – na TV Noe 1.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

V ZÁBŘEŽSKÉ CHARITĚ PRACUJE „PEČOVATELKA ROKU 2008“
V úterý 2. prosince 2008 se v Praze v prostorách Novoměstské radnice uskutečnilo předávání ocenění „Pečovatelka roku 2008“, které již šestým rokem organizuje Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze a
Česká asociace pečovatelské služby. Jde nejen o to, ocenit ty nejlepší, které navrhli zaměstnavatelé nebo sami
klienti, ale také o propagaci této potřebné profese. Stárnoucí populace v ČR bude takových lidí do budoucna
potřebovat stále víc. Do tohoto ročníku byla za Charitu
Zábřeh nominována pracovnice Charitní pečovatelské
služby paní Jitka Veiglerová, která bydlí v Hoštejně a jako pečovatelka v organizaci pracuje
už dvanáct let. Při slavnostním ceremoniálu bylo paní Veiglerové předáno hlavní ocenění a
stala se „Pečovatelkou roku 2008“. Ocenění přebrala z rukou Livie Klausové za mimořádně
obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oblasti pečovatelské služby.
Do soutěže se přihlásilo více jak sto pečovatelek a pečovatelů z celé České republiky.
Na základě nominačních dopisů pak byla vybrána menší skupina kandidátů, kteří byli
osloveni dotazníkem, a na základě odpovědí, komise sestavená z řad odborné veřejnosti
vybírala vítěze. Získání ocenění vnímáme jako obrovskou čest a zároveň silnou motivaci do
další práce. Cena „Pečovatelka roku 2008“ nás utvrzuje v přesvědčení, že naši práci děláme
dobře.
Miloslava Šotolová – 736 509 440

ADVENTNÍ KONCERTY na ČT 1. Jak MŮŽETE přispět?
Konto Adventních koncertů: 933011/0100 - Komerční banka, Praha 4; SMS zpráva:
DMS ADVENT číslo pro všechny operátory 87777 (cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč). Pokud byste raději chtěli poslat dar hromadně, přes
farní kancelář, můžete ﬁnanční částku předat na faře v Zábřeze.
Hana Lexmanová
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID kostela sv. Bartoloměje bude v pátek 19. prosince po ranní rorátní mši svaté. Muži, kteří jsou ochotni pomoci s úklidem (čistění soch a jiné práce „ve výškách“, jako adventní dárek farnímu kostelu) přijďte, prosím, ve čtvrtek 18. prosince, po
ranní mši.
P. František Eliáš
DĚKUJI všem, kteří v Postřelmově a okolí zakoupením vánoční hvězdy
přispěli na dětskou onkologii v Olomouci, i těm, kteří se na prodeji podíleli vlastní prací a ochotou.
PaDr. Ludmila Poláková
Charita Zábřeh hledá pro vdovu s 16letým synem podnájem či nájem bytu v Zábřeze a blízkém okolí. Kontakt tel.736 509 430.
Jiří Karger
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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