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29. 11. 2009
Ročník XVI., číslo 48

první neděle adventní
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

Proto bděte 
a modlete se 
v každé době, 
abyste mohli 
všemu tomu, 
co se má stát, 
uniknout a obstát 
před Synem člověka.

Lk 21,36

ŽALM 16 Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.
1: Jer 33,14-16                                      2: 1 Sol 3,12-4,2                                Lk 21,25-29.34-36
Ordinárium: latinské č. 509               příště  Olejníkovo č. 502

Všemohoucí, věčný Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista 
a prosíme tě, posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivě 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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první neděle adventní 29. listopadu
 Tuto neděli vstupujeme do nového církevního roku. Při bohoslužbách budou žeh-
nány adventní věnce.
 Při mši svaté v 8.30 hod. budou požehnány křídy pro Tříkrálovou sbírku. 
 Vánoční hvězdu si můžete už tradičně zakoupit přede všemi boho-
službami a po jejich skončení. Ve stejný den také ve farnostech Postřelmov 
a Zvole. Až do 4. prosince pak v prodejně STYL u Kylarů v Zábřehu.
 tuto neděli začíná adventní doba a s ní také rOrÁtY. Každé ráno, 

mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). 
Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná průvodem se svíčka-
mi a rorátními zpěvy. Po mši bude tradičně pro děti na faře připravena 
jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie 
Janů. Jakákoliv pomoc bude vítána. Pokud upečete pro zpestření jídelníč-
ku nebo budete chtít pomoci s přípravou snídaně, zavolejte jí na mobil 
731 626 502. 

HaItI OČIMa lÉKaŘe. Česká křesťanská akademie, místní skupina Zá-
břeh, si vás dovoluje pozvat na besedu s MUDr. Josefem Maradou, který se 
nedávno vrátil z dalšího „pobytu“ na Haiti. Beseda se uskuteční v pondělí 
30. listopadu 2009 v 18.00 hodin v malém sále Katolického domu, Suši-
lova 38.                                                                                   Jana Nováková 

SvětlO ve tMě Svítí je název výstavy skla, malby a kreseb Anny 
Srovnalové a Lucie Mrtvé, která bude v Galerii Tunklův Dvorec v Zábřeze 
zahájena ve čtvrtek 3. prosince v 17 hod. V minigalerii současně vystavu-
je Mateřská škola Pohádka. Výstava potrvá do 14.1.2010. Návštěva je mož-
ná v pondělí až pátek po domluvě na tel. 583 412 022 nebo 603 260 164.

KOnCert K pOCtě Sv. BarBOrY. Nově zrekonstruo-
vané varhany ve filiálním kostele sv. Barbory v Zábřeze si 
poprvé budete moci poslechnout při benefičním koncertu, 
který se uskuteční v den svátku patronky „horního“ kostela, 
tj. v pátek 4. prosince. V programu se, tentokrát jako var-
haník, představí autor rekonstrukce, varhanář Petr Strakoš 
a organolog olomouckého arcibiskupství Jan Gottwald. Za-
čátek v 16.30 hod. Dobrovolným příspěvkem podpoříte na 
opravy kostela.                                                     Josef Klimek

adventní dUCHOvní OBnOva prO MladÉ v ZÁ-
BŘeZe. Kdo má chuť může přijít 12. prosince v 8.45 do sálu Základní umělecké školy 
v Zábřeze na setkání s P. Jiřím Kupkou (vícerektorem olomouckého bohosloveckého se-
mináře), který si pro nás připravil blok tří přednášek na téma „Jsme světlo světa.“ Mezi 
přednáškami bude možnost svátosti smíření a soukromé adorace. Když zůstanete na 
dobrý oběd, přineste si prosím 30 Kč. Program bude ukončen v odpoledních hodinách 
mší svatou.    P. Radek Maláč                   
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Blahopřejeme
otci antonínu pospíšilovi k 60. výročí přijetí svátosti kněžství 
a blížícím se 85. narozeninám. Vyprošujeme hojnost Božího po-
žehnání pro službu na vinici Páně a k tomu potřebné zdraví. Dě-
kujeme za příspěvky, kterými obohacuje každý týden naše farní 
informace. Ať ho Pán provází na všech cestách duchovních stejně 
tak i po cestách do kaplí a kostelů našeho děkanátu.        Redakce

„Chci tobě děkovat, Pane, celým svým srdcem, 
chci vypravovat všecky tvé divy.“ (Žalm 9,2)

U příležitosti 60. výročí přijetí svátosti kněžství a blížícího se ži-
votního jubilea P. Antonína Pospíšila se sejdeme v sobotu 5. pro-
since v 10 hod. kolem oltáře v děkanském chrámu sv. Bartolomě-
je, abychom všichni společně poděkovali Pánu za jeho přítomnost 
mezi námi všemi.                   Za kněze děkanátu P. František Eliáš

Blahopřejeme
bratru tomáši Kobzovi k významnému životnímu jubileu a vy-
prošujeme Boží požehnání na jeho cestách a pokoj Kristův jeho 
srdci.                                                               Společenství mužů

                                          

děKUJeMe Tomášovi Kobzovi za jeho dlouholetou dobrovolnou činnost, kterou pro 
Charitu Zábřeh, vždy jednou za měsíc, vykonává ve Věznici Mírov. Naše poděkování je 
zároveň i přáním  k jeho významnému životnímu výročí, které 1. prosince oslaví. Přeje-
me vše nejlepší, Boží požehnání, ochranu Panny Marie, zdraví, dostatek životního opti-
mismu a moudrosti. Práce Tomáše Kobzy si velice vážíme a doufáme, že naše spoluprá-
ce bude i nadále pokračovat.                                                                              Jiří Karger

KatOlICKÝ dŮM
 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na sobotu 5. prosince na SetKÁní S MI-
KUlÁŠeM. I v letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 
hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, otevřena bude „Ne-
beská pošta“, u které budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání 
na Mikuláše si můžete zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního svařáku, nebo 
třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho 
družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.

 pOJeĎte S nÁMI na pOUŤ připravovanou na neděli 6. prosince. Společně při 
ní oslavíme oblíbeného světce a patrona farního kostela v Maletíně sv. Mikuláše. Od-
jezd ve 13.30 z Valové, nástup možný na trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší 

sv. kratičká prohlídka kostela a jeho okolí a modlitba litanií. Vyvr-
cholením pouti eucharistická slavnost ve 14.30 hodin. Přihlásit se 
můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mo-
bil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, 
tel. 583 415 434.

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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UČíCí Se CírKev – pOSlední SOUd
 Vesmír i lidstvo má svůj počátek a proto bude mít také 
svůj konec. V biblických textech najdeme, co se musí nej-
prve splnit: evangelium bude hlásáno po celém světě, do-
jde k obrácení židovského národa jako celku, vystoupí 
Antikrist, bude masový odpad od víry, globální společen-
ské i kosmické katastrofy. Po tom všem dojde ke vzkříše-
ní všech mrtvých, spravedlivých i nespravedlivých. Bude to 
hodina, kdy všichni v hrobech uslyší hlas Syna člověka, Je-
žíše Krista, a rozdělí se na dva rozdílné tábory. Ti, kdo ko-
nali dobro, žili spravedlivě ve víře a v lásce ke svým bliž-
ním, budou vzkříšeni k životu a v jasu a kráse svého oslaveného těla. Kdo páchali zlo, žili 
bez víry a proti Bohu a svým bližním, budou vzkříšeni k odsouzení.
Tehdy Kristus přijde podruhé viditelně na tuto zemi, ale už to nebude zimou se třesoucí 
dítě ani muž, kterého mohl každý urážet podle svélibosti, ale přijde ve slávě a moci jako 
král za doprovodu andělů a budou před něho shromážděny všechny národy. A oddělí 
spravedlivé od nespravedlivých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Tehdy naposledy se 
může uvidět a setkat otec se synem, matka s dcerou, manžel s manželkou, přítel s příte-
lem, z jedné strany s pláčem a bolestí, když se otevrou brány nebe a pekla, aby jedni šli do 
věčného života a druzí do věčného trápení (Mt 25, 31; 32; 46). 
 Tím se uzavřou navěky dějiny vesmíru i lidstva. Na konci času dojde také své plnosti 
i Boží království. Po posledním soudu budou spravedliví navěky kralovat s Kristem, osla-
vení na těle i na duchu - i samotný vesmír bude obnoven, tedy nebude zničen, uveden 
v nic. Tuto tajemnou obnovu, která přemění lidstvo i svět, nazývá Písmo svaté „novým 
nebem a novou zemí” (2 Petr 3,13).
 Václav Wolf ve své knize „Syntéza víry“ podává výstižný pohled na děje posledního soudu.
 Vlastní náplní druhého Kristova příchodu na svět je poslední soud, který se bude tý-
kat všech lidských bytostí, do té doby žijících i v té době již zemřelých. Mohlo by se zdát, 
že je tento soud již nadbytečný, když přece o každém člověku jest již definitivně rozhod-
nuto při soudu soukromém. Avšak závěry tohoto soudu soukromého jsou známy pou-
ze dotyčnému zemřelému, případné ostatním nebešťanům, byl-li zemřelý přijat do jejich 
společenství. Proto je kromě této osobní platformy potřebné i nějaké všeobecné fórum, 
kde budou konfrontováni všichni se všemi, kde se vyjeví všem i neznámé motivy jejich 
skutků a kde bude ospravedlněna i Boží spravedlnost, láska a milosrdenství tím, že i Bůh 
odhalí své tajemné závěry, pokud vedli ke skutečnostem považovaných lidmi za Boží ne-
milosrdné dopuštění, či dokonce za bezpráví. Aby bylo tedy všem všechno jasné, k tomu 
účelu má sloužit onen biblický „soudný den” (Mt 11,22), předpověděný již starozákonní-
mi proroky (Jo l3,2; Am 5,18-20).
 Při posledním soudu bude soudcem Ježíš Kristus (Mt 16,12; Jan 5,22; Sk 10,42). Jeho 
božská přirozenost mu k tomu poskytne příslušnou autoritu i potřebné znalosti a jeho 
přirozenost lidská smyslovou rovinu. Souzeni budou Kristem všichni lidé bez rozdílu  
(Mt 25, 31-46). Jistěže půjde přitom o nepředstavitelně vysoký počet nutných kombinací 
pojmů, soudů, úsudků a faktů skutečných i domnělých, tedy počet, který převyšuje kapa-
citní možností i nejvýkonnějších počítačů. Biblické označení „knih”, ve kterých jsou zapsá-
ny všechny skutky živých i zemřelých (Zj 20,12-15) a podle kterých má tento soudní pro-
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ces jednat, se však vztahuje na Boží podstatu, její poznávací kapacita je časově nekonečná 
a rozhodovací rychlost nadčasově věčná, v jednom jediném okamžiku přítomnosti.
 Předmětem tohoto soudního jednání budou nejen všechny lidské skutky do nejmen-
ších podrobností (Mt 12,36; 16,27), ale i nejskrytější motivy oněch skutků (Řím 2,16; 
I.Kor 4,5).
 Závěrem ještě jedna praktická otázka: A bude mít o takovouto detailní rekonstrukci 
minulosti vůbec někdo z lidí zájem po tak dlouhých staletích či tisíciletích? Je jisté, že za 
současného stavu lidské existence končí živý zájem o minulé činy dobré i zlé většinou ve 
velmi krátké době, úměrně lidskému zapomínání. Avšak při posledním soudu dojde ke 
konfrontaci Božího poznání, v němž vyvstanou všechny naše minulé skutky v přítomné 
časovosti Božího světla a lidského ducha, do jehož jednoduché podstaty je celý průběh 
jeho života detailně a navždy vytištěn.
 Jaké důsledky mají všechny tyto skutečnosti pro každého z nás? Poselství posledního 
soudu volá k nám lidem a to důrazně a navíc jen v našem zájmu. Volá po obrácení, pokud 
ještě žijeme zde na zemi a při tom si uvědomujeme vážnost svých činů a jejich důsledky 
na věčnosti a pokud Bůh dává ještě lidem příhodnou dobu, den spásy. V životě časném 
můžeme své špatné činy a chyby napravit anebo svou svatost poničit. Vstupem do dru-
hého, Věčného života, kam strom padne, tam bude navěky ležet. Jsi-li tedy, bratře, sestro, 
moudrý, mysli, pamatuj na poslední věci svého života. Nic neztratíš, jen vše získáš. 
  P. Antonín Pospíšil

pOZnÁvÁMe ČeSKÉ SvětCe – SvatÝ prOKOp  1. část
 Prokopův tvrdý a náročný poustevnický život lidi neodrazoval, ale v době krutých 
válek středověku naopak přitahoval mnohé odhodlané muže s touhou bojovat se zlem 
v sobě a Zlým ve světě. Takoví se přidávali k Prokopovi a nechali se jím otcovsky vést. 
Proto mohl Prokop zbudovat klášter, v němž učil mnichy žít podle hesla: Ora et labora - 
modli se a pracuj. S budováním kláštera a kostela mu pomáhal kníže Oldřich a později 
i jeho syn kníže Břetislav. S jejich pomocí Prokop dokončil stavbu a při první volbě byl 
ustanoven prvním opatem, to znamená představeným kláštera.
 Prokop bděl nad tím, aby se z mužů, kteří přišli do kláštera, stali Bohu milí lidé. Proto 
je učil, aby v pokoře sloužili Bohu i lidem. Mniši v tomto klášteře, kterému dnes říkáme Sá-
zavský klášter, ručně opisovali Bibli a jiné knihy a také je zdobi-
li pěknými obrázky. Tento klášter se stal centrem slovanského 
písemnictví a vzdělanosti.

 „Modli se a pracuj". Toto pravidlo by se mělo stát heslem 
každého křesťana. Nejde totiž o to, jenom se modlit a nic jiného 
nedělat. Člověk také nemůže spoléhat jenom na svoje síly a má 
se při své práci modlit a vše, co dělá, svěřovat Pánu Bohu. Ma-
minka svěřuje Pánu Bohu své děti a všechno, co dělá pro rodinu. 
Tatínek, když jde ráno do práce, svěří Bohu celý následující den, 
aby v něm Pán Bůh opatroval nejen jeho ale i všechny lidi, které 
potká. Děti zase chodí do školy a jejich úkolem je učit se. Ráno 
mohou poprosit Pána Boha o to, aby jim v tomto úkolu celý den 
pomáhal. Večer odevzdat všechno, čím jsem Boha urazil, a také 
to, co se mi přes den povedlo.
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reKOnStrUKCe KOStela SvatÉ BarBOrY
 Milí farníci! V tyto dny si celý národ připomíná události před 
dvaceti lety. Tehdy jsem vám s radostí oznámil, že po jednání 
s předsedou okresního národního výboru Dr. Bednářem jsem 
dosáhl toho, že Dr. Martinů mohl opět začít veřejně sloužit mše 
svaté.
 Navštívili jsme společně otce biskupa Vaňáka, pozdějšího ar-
cibiskupa a metropolitu moravského a informovali ho o situaci 
v Zábřeze. A dnes bych vás chtěl opět (již po šesté) s radostí infor-
movat o současném stavu rekonstrukce kostela svaté Barbory. 
 Dne 10. listopadu i skončily hlavní letošní práce. 
 Byly odstraněny a znovu obnoveny vlhké omítky v kněžišti.
 Bylo provedeno „luxování“ stěn uvnitř kostela a proveden penetrační a základní ná-
těr. Byly položeny obrubníky, které vymezí pozemek kostela od pozemku města, a na ten-
to prostor byly uloženy větší oblázky. Na náklady města byl vybudován přístupový chod-
ník k bočnímu vchodu a sakristii. Křovisko před sakristií bylo vytrháno a pozemek kolem 
kostela byl srovnán a zatravněn.
 Venkovní osvětlení kostela budou zajišťovat dvě světla před i hlavním vchodem 
a dvě světla před vchodem bočním. Až na několik maličkostí je hotová elektroinstalace. 
Bylo nutné zajistit osvětlení hlavní lodě, kněžiště, křížové cesty a obrazů, přivést elek-
trický proud k varhanům a zvonům k ozvučení kostela, k bezpečnostnímu zařízení, po-
žárnímu zabezpečení, topení a pod.
Byla, opravena všechna okna. Na vnitřních oknech byly odstraněny staré nátěry a rámy zno-
vu natřeny, prasklé nebo scházející barevné tabulky byly nahrazeny novými, prostřední okna 
byla zasklena izolačním dvojsklem a vnější sítě byly nahrazeny nerezovým pletivem.
 Byly vyměněny vchodové zárubně do sakristie a zhotoveny vchodové dveře pod věží, 
do bočního vchodu, do sakristie a na kůr. Osazení dveří bude provedeno až příští rok.
 Když jsem před dvěma roky přišel do kostela sv. Barbory (vlastně do skladiště sta-
vebního materiálu) byla na zemi hromádka dřeva a různých částí. Co se týče varhan, 
pozvali jsme dobře známého varhanáře Strakoše, varhanáře, který opravoval varhany 
ve zdejším farním kostele a žádali jsme ho o vyjádření. Po delším společném uvažování 

jsme dali varhany obnovit. Všechny dřevěné čás-
ti jsme nejdříve odvezli na radioaktivní ošetření 
proti červotočům a pak do dílny pana Strakoše. 
Stavební úřad vydal povolení ke stavbě nového 
kůru, Ing. Bezděk vyprojektoval statiku nosných 
konstrukcí a na ně byla položena nová dubová 
podlaha. 
Pan Strakoš se svými spolupracovníky po něko-
lika měsících opravené varhany do Zábřeha při-
vezl, postavil a spolu s J. Gottwaldem, organo-
logem olomouckého arcibiskupství je vyzkoušeli 
– zahráli na ně a předali občanskému sdružení 
sv. Barbora.
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 Loni jsme Vás zvali, abyste se podívali, jak pokročily 
opravy, a zazpívali si koledy.
I letos Vás srdečně zveme, abyste se přišli na svátek svaté 
Barbory 4. prosince v 16.30 hodin podívat, jak vypadá Bar-
borka letos, a zaposlouchali se do varhanní hudby. Zahrát 
na varhany přislíbili pan varhanář Petr Strakoš a organolog 
Jan Gottwald. 
 A koledy si zazpíváme v pondělí 28. prosince tohoto roku. 
Dobrovolným příspěvkem podpoříte opravy kostela. 
 Pro opakované námitky pracovnice Národního památ-
kového úřadu v Šumperku se nám nepodařilo postavit no-
vou sakristii. Tato akce a mnoho dalších v interiéru kostela zůstává na příští rok. 
 Všechny opravy, které se nám podařilo letos dokončit, jsou zaplaceny a doufám, 
že s menším přebytkem vstoupíme do roku 2010. Dokončovací práce si vyžádají ještě 
značné náklady a záleží na tom, zda seženeme potřebné peníze. 
Děkujeme všem příznivcům obnovy kostela svaté Barbory za jejich
modlitby, finanční podporu, dobrovolnou práci a vedení města za vstřícný postoj. 
   MVDr. Alois Frank, člen výboru občanského sdružení

pŘíprava na ZIMU. S blížící se zimou pomalu končí sezóna 
různých oprav a stavebních prací. Pro všechny, kdo se poctivě 
starali o jim svěřené kostely, kapličky, boží muka…, nastává čas 
zaslouženého odpočinku (pokud nebude moc sněhu ). Údrž-
ba církevních objektů je ve většině případů vykonávána dob-
rovolníky z řad farníků, jejichž služba často nebývá doceněna. 
Že je něco v nepořádku a že něco nefunguje, zjistíme až když ti, 
co pro farnost pracovali, už pracovat nemůžou a nebo nejsou 
mezi námi. Děkuji všem, kteří plní (či plnili) svědomitě svěře-
nou službu a dbají o to, aby naše kostely a kaple mohly důstojně 
sloužit všem příchozím. 
P.S. Nezapomeňme na drobnou průběžnou údržbu, zvláště v zimě (např. na kontrolu 
rýn a svodů, které bývají ucpány listím a zjara pak natření křížů hydrofobním nátěrem).     
                                                                                       Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík

prOGraM MateŘSKÉHO a rOdInnÉHO 
Centra „HníZdO“ na prOSIneC
(Základní škola B. Němcové, druhý pavilon vlevo)

1.12.  9 hod.      Maminec – psycholožka Hana Marková na téma Vzdor dítěte
4.12.  9.30 hod. Mikuláš v Hnízdě
8.12.  9 hod.       Adventní povídání
V rámci tvořivé dílny, která je v pondělí a ve středu od 9 hodin, budeme vyrábět drobné 
vánoční ozdoby.                          Těšíme se na Vás. Za Hnízdo Irena Švédová 603 891 571

děKUJeMe všem dárcům, kteří během roku věnovali květiny ze zahrádek na výzdobu 
našeho farního kostela. Věříme, že jim to Pán vynahradí.           Marie Hackenbergerová
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SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
 v pondělí 7. prosince vás zveme na koncert, u kterého bude 
také tv nOe. Začíná v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. 
Pod názvem Adventus Domini bude uvedena adventní mariánská mše 
z českých kancionálů 15. – 16. století. 
 Představme si následující obraz: zasněžená krajina českého venko-
va, zimní noc ještě nejeví známky rozednívání, ale na vršku uprostřed 
vesnice svítí okna kostela, k němuž z několika stran proudí řady věřících s rozžatými 
lucernami. Zní to téměř jako pokus o kýč, avšak takto skutečně vzpomínají pamětníci 
na takzvané rorátní mše, které se konaly v době adventní ráno před rozbřeskem. Kořeny 
této rorátní mše však sahají hluboko do středověku: již v 9. století – v souvislosti s ma-
riánským zabarvením doby adventní – vznikla praxe sloužit před rozedněním marián-
skou mši. Chorální repertoár měl přirozeně úzký vztah k tématice Zvěstování – setkání 
archanděla Gabriela s Pannou Marií, jak o něm vypovídá evangelista Lukáš. Jako offer-
torium se např. zpívalo Ave Maria, tj. zhudebněná slova anděla „Zdrávas Maria, milosti 
plná…” Byl to ovšem Introitus – vstupní zpěv, který dal jméno celé rorátní mši: Rora-
te caeli desuper. Zhudebňuje úryvek z knihy proroka Izaiáše, který poeticky předpoví-
dá příchod Mesiáše: „Rosu dejte nebesa, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře 
země a urodí se spása.“
 Dnešní adventní koncert představuje částečnou rekonstrukci mariánské adventní 
mše tak, jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé poloviny 16. století. Základ-
ní osu tvoří „klasické“ gregoriánské zpěvy mešního propria – již zmíněný vstupní zpěv 
Rorate caeli, zpěv mezi čteními (graduale) A summo caelo, zpěv k průvodu s obětními 
dary (offertorium) Ave Maria a zpěv k přijímání (communio) Ecce Virgo. 
 Vedle gregoriánského chorálu je věnován hlavní prostor typicky českému repertoá-
ru rorátních mší, kde se ke slovu dostanou hojně i duchovní písně, a to jednohlasé i ví-
cehlasé. V případě introitu Rorate bude možno sledovat vývoj a přetváření tohoto zpěvu 
v průběhu celého středověku: po latinské jednohlasé melodii (dle Fransova kancioná-
lu) zazní vícehlasé zpracování a dále česká verze tohoto zpěvu se vsunutými slokami 
duchovní písně. Můžeme si všimnout, že přes všechny proměny jsou jednotlivé podo-
by Rorate stále úzce spjaty s původní chorální melodií i jeho textem. Během koncertu 

je tak možno pomyslně 
zalistovat několika sta-
letími hudebních dějin. 

Schola Gregoriana 
pragensis: umělecký 
vedoucí - David Eben; 
Hasan El-Dunia, Ondřej 
Maňour, Martin Prokeš, 
Stanislav Předota, Mi-
chal Medek, Marek Šulc, 
Michal Mačuha.
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StŘípKY Ze SetKÁní ZÁBŘeŽSKÉHO děKanÁtU S OtCeM BISKUpeM
Jaké bylo setkání:

* Velice mě oslovil hudební doprovod pod 
vedením Karla Ozorovského, kterému pat-
ří velký dík (především působivé provede-
ní málo hrané skladby „Chvalte Pána“ od 
P. Ebena). Velice pěkné bylo také zapoje-
ní dětí, které měly jedinečnou šanci naži-
vo se setkat se svým biskupem, navíc nápad 
s „kaprem“ byl dobrou pomocí nám rodičům se zapojením dětí 
do společné modlitby v rodině.                  Ondřej Sikora, Zábřeh

* Dostali jste dárek? Já ano. Myslím, že přání, které na začátku mše svaté vyjádřil otec 
František: „Aby nám tu bylo dobře“, se beze zbytku naplnilo. Já se těšila jako malá, už 
když jsme nacvičovali se spojenými rytmickými scholami na adoraci a byla jsem mile 
potěšena, že při adoraci byl s námi i otec biskup. Vše, co bylo ve mši svaté, se mě ně-
jak osobně dotýkalo. Promluva otce biskupa, dojemný průvod malých dětí s rybička-
mi, krásný zpěv spojených „velkých“ schol a osobní přijímání Krista v eucharistii. A tak 
díky otci biskupovi, že k nám dorazil osobně i všem kněžím, kteří spolu s námi slavili.                                                                 

Za rytmickou scholu Marta Rýznarová.

* Poutníci ze Štítů, Cotkytle a Horních Studének – růženec, varhanní doprovod, adorace 
a zpěvy při adoraci, mše za rodiny a kněžská povolání s otcem biskupem a kněžími, sbor 
při liturgii, vše byl pro nás velký duchovní prožitek a byli jsme vděčni, že jsme mohli být 
také účastni                                  Za poutníky Bednářová S., Macháčková L., Jurečková V.

* Daleko více lidí přišlo přivítat ve „svém“ děkanském kostele otce biskupa a pomod-
lit se za požehnání v rodinách a kněžská a řeholní povolání, než když jsme putovali do 
Olomouce. Velmi děkujeme za tři hodiny radosti a usebrání. Toto krásné prostředí vy-
tvořili všichni zúčastnění farníci.                       Společenství Biblických hodin ze Zábřeha

* Společenství seniorů Svébohov – velký duchovní zážitek.

* Každý měl své místo a úkol… děti, důchodci, scholy, sbory... Zkrátka celý děkanát se 
setkal a spojil pro společnou věc. No a takových akcí moc není.  

    František Kolčava, Dubicko

* Na konci listopadu v sobotních večerních hodinách nejezdí lidé rádi na žádné akce, 
včetně  duchovních. I silná mlha mnohé odradila. Přesto byla povzbudivá značná účast 
lidí různého věku. Je třeba ocenit hlavně ty, kteří v dosti nevlídném počasí měřili cestu 
z koutů děkanátu ke sv. Bartoloměji.                                               P. Pavel Kavec, Loštice

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM. Za katechety děkuji všem rodičů, kteří dětem pomohli 
s rybičkami a povzbudili je ke společné modlitbě za naše rodiny a za duchovní povolá-
ní. Bylo pro nás velkou odměnou pozorovat, jak děti plní čeřen. A ještě jsme všimli  jed-
né „maličkosti“, děti většinou stály připravené v zadní části kostela, ale všechny bez ru-
šení tiše čekaly, až přijde jejich chvíle. Že by také pocítily klid a krásu této bohoslužby?

Jana Kratochvílová, katechetka
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červenovodsko      červenovodsko
Sbírky z neděle 22. listopadu: Červená Voda 1.420; Moravský Karlov 340 (FI = 118); 
Jakubovice 368; Písařov 100 Kč. Dar: Jakubovice 1.000 Kč. Stojanovské „Pán Bůh za-
plať“.

  rOrÁtY prO dětI s průvodem se svícemi a četbou příběhu budou v Červené 
Vodě vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v 7.00 hodin. Po skončení mše sv. jsou děti zvány 
na malou, rychlou snídani.

  IntenCe  na příští půlrok do června si přijďte dát zapsat!               P. Pavel Vágner

lošticko        lošticko        lošticko

ZIMní vÝŠlap Ke Sv. BarBOrCe. 8. prosince tomu budou již 
tři roky ( 2006 ), kdy byl v zahrádkářské vesničce Masnice na okraji 
Žádlovic, díky Zdenku Sloukovi Braunovi, z ruin „vzkříšen“ pískovco-
vý monolit s obrazem sv. Barbory. Na místech, kde se kdysi těžila hlí-
na k výrobě věhlasných loštických pohárů, stojí tento památník jako 
symbol úcty našich předků k patronce horníků a připomíná kolem-
jdoucím hluboké hodnoty, které víra člověku nabízí. 
Zveme Vás na 1. ročník Malé zimní pouti ke sv. Barborce na Mas-
nicích. Start je v sobotu 5. prosince od kostela sv. Prokopa. Trasa 

vede od kostela, ulicí Palackého a K Pešti, zastávka na Chlom-
ko, projdeme kolem Žádlovského zámku a pak na kopeček ke sv. 
Barborce, kde bude ke cti světice pobožnost. Malé občerstvení 
na účastníky počká Na Sirkárně u Konečných. Cestou natrháme 
„barborky“, které nám do Vánoc ve váze určitě vykvetou a přine-
sou radost.
  

pOZvÁnKa na pOUŤ dO FatIMY. V solidním předstihu si Vás dovolujeme oslovit 
a pozvat na pouť do Fatimy. Velká mariánská pouť nás zavede do Arsu, Lurd, Garaban-
dalu, Santiaga de Compostela, Fatimy, Salamanky, Avily, Zaragozy, Montserratu, Barce-
lony, La Sallety. Termín: 13. 9. – 25. 9. 2010. Cena na osobu: 12.250 Kč. Lidi se již začali 
hlásit. Prosím Vás, ať nejste poslední! Kdo zaváhá, nepojede. Kontaktní adresa: P. Pavel 
Kavec, Moravičanská 22, 789 83 Loštice. Tel. 723 723 728, e-mail: kavec@rps.cz
 

Misionáři z Loštic moderují adventní duchovní obnovu ve farnosti Hulín ve dnech od 
3. – 6. 12. 2009 a prosí o malou vzpomínku ve vašich modlitbách za zdárný průběh a du-
chovní užitek. Děkujeme !                                                                     P. Pavel Kavec CM

mohelnicko     mohelnicko     mohelnicko
Sbírky z neděle 22. listopadu: Mohelnice 4.228; Úsov 949; Studená Loučka 227 Kč .                                              

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Petr Šimara

 SetKÁní SenIOrŮ na faře v Mohelnici bude 8. prosince ve 14 hod. 
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postřelmovsko postřelmovsko
O první prosincové neděli bude mimořádná sbírka: na opravy kostela v Lesnici (mi-
nule 1978 Kč) a na opravy fary v Chromči (minule 2200 Kč) a Sudkově (minule 930 Kč). 
Sbírka na Charitu 15.11. vynesla v Postřelmově 6468 Kč, Chromči 2600 Kč, Sudkově 
1180 Kč, Lesnici 2415 Kč, Dlouhomilově 550 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich 
štědrost.                                                                                                     P. Vladimír Jahn
 O první neděli adventní 29. listopadu se budou při mši svaté žehnat ADVENTNÍ 
VĚNCE a po skončení mše svaté si můžete v kostele zakoupit VÁNOČNÍ HVĚZDU
 Bude příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před prvním pátkem a tichá adorace: 
ve středu v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.
 Ve středu 2. prosince je na faře v Postřelmově od 19.00 hodin BIBLICKÁ HODINA.
 V sobotu 5. prosince je v Postřelmově od 8.00 MARIÁNSKÁ PO-
BOŽNOST a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
SvatÝ MIKUlÁŠ přijde navštívit a potěšit především děti, ale nejen 
je při mikulášském setkání v postřelmovském kostele v sobotu 5.12. od 
15.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.                        P.Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. listopadu: Lubník 810; Tatenice 780;  Hoštejn 2.100; Kosov 920 Kč.
Pán Bůh zaplať.                                                                                         P. Jaroslav Přibyl

 dUCHOvní OBnOva prO MlÁdeŽ bude v Tatenici na faře od 4. do 6. pro-
since. S sebou: spacák, přezůvky, bibli, psací potřeby, 200 Kč na ubytování a stravu. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 1. prosince na mail: jitka.meda@seznam.cz, nebo 
telefon 775 339 868.                                                                                    Jitka Veiglerová
                  

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 22. listopadu: Štíty 3.320; Cotkytle 1.040; Horní Studénky 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                         P. Stanislav Suchánek
 MIKUlÁŠSKÁ nadílKa prO dětI se bude konat ve Štítech v pátek 4. prosince 
v 16 hodin na náměstí u vánočního stromu. 

* * *
RODINNÝ ŽIVOT 5/09 – HUDBA V RODINĚ. Jakou roli může hrát 
hudba v rodině? K čemu nám Bůh dal hudbu? Jaká hudba by se měla 
pouštět dětem? Je hudba opravdu tak důležitá, že by každé dítě mělo 
chodit do hudební školy? Nad těmito a podobnými nelehkými otázka-
mi se zamýšlí aktuální číslo časopisu Rodinný život. Časopis si může-
te vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje. Více informací o časopisu na 
www.rodinnyzivot.eu 
Do 7.12. můžete někomu objednat předplatné časopisu Rodinný život 
jako originální vánoční dárek na celý rok 2010 za 195 Kč. Dostanete od 
nás dárkový poukaz se jménem obdarovaného.
Objednávka na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250-3
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SBírKa z neděle 22. listopadu: Zábřeh 9.330; Jedlí 2.150; Svébohov 1.800;  Zvole 
8.210;   Klášterec 1.340; Hněvkov 600 (z neděle 15.11. na charitu). Dary: Zvole – na kos-
tel 2.000 Kč. 
SBÍRKA z 21. listopadu při pouti za obnovu rodin a kněžská povolání – na kněžský se-
minář 9.880 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                                         P. František Eliáš

zprávy ze zábřežské charity
vánoční dárek pro chudé děti z Ukrajiny! 

Po velmi dobré zkušenosti z loňska Charita Zábřeh 
opakuje jednorázovou materiální sbírku pro dětské 
sirotky na Ukrajině. Jejím účelem je během ukra-
jinských vánoc (řeckokatolíci i pravoslavní je slaví 
podle juliánského kalendáře se čtrnáctidenním po-
sunem oproti našim zvyklostem – tedy 7. ledna) ad-
resně obdarovat osiřelé děti a děti z chudých pomě-
rů, které by se jinak z dárku pod stromečkem těšit 
nemohly. Jde o děti, které byly nalezeny na ulici, ro-
diče buď vůbec nemají, nebo se o ně z nějakého dů-

vodu nemohou nebo nechtějí starat (závislost na omamných látkách, chudoba, atp.). 
V letošním roce chtějí organizátoři obdarovat celkem 210 dětí. Zábřežská Charita si pro-
zatím vyžádala údaje o 40 dětech žijících v Ternopilu. Ve 26 případech se jedná o sirotky, 
kteří žijí v charitním dětském domově „Presvjata Rodina“. O rodinném zaměření toho-
to projektu hovoří i to, že zde takto pospolu žije 6 sourozeneckých skupin. 14 dárečků 
bude pak přichystáno pro „děti ulice“, které byly objeveny terénním pracovníkem Cha-
rity a žijí sice doma ale v nuzných podmínkách bez potřebného zázemí; v problémo-
vých, neúplných rodinách; jsou nuceny k práci nebo žebrání, je jim odpíráno základní 
vzdělání.
Principem celé akce je, že zájemce si vybere ze zveřejněného seznamu potřebných dětí 
jedno konkrétní (podle pohlaví, věku, jména) a pro něj v nastávající době adventní při-
praví vánoční balíček v hodnotě kolem 1.000 korun. Balíček přebalí vánočním papírem 
a na cedulku napíše jméno dítěte (na webu jsou uvedena jména počeštěná, s přepisem do 
azbuky rádi pomůžeme). Balíček pak do 18. prosince 2009 doručí na zábřežskou Charitu, 
které následně zprostředkuje jeho dopravu i předání dítěti. Jedná se o jednorázové osob-
ní obdarování, ze kterého nevyplývají žádné trvalejší závazky. 
Na přípravě jednoho balíčku se mohou spojit rodiny, společenství i další kolektivy. Pro 
zábřežský děkanát máme zatím vyčleněno k „vánoční adopci“ 40 dětí. Jedná se o 20 
chlapců a 20 dívek ve věku od 3 do 17 let.
Bližší a aktuální informace o tomto projektu, o doporučeném obsahu dárkového balíč-
ku, včetně seznamu dětí, které na svého „Ježíška“ ještě čekají, zájemci najdou na webu 
www.charitazabreh.cz . V případě zájmu si některé z dětí adoptovat, kontaktujte Martina 
Damborského (tel. 736509477, email: zabreh@charita.cz). Pro ty věkem mladší, kteří ne-
měli možnost studovat ruštinu, nabízí zábřežská Charita pomoc s přeložením dopisu či 
přáníčka do ukrajinštiny i s následným přepisem do azbuky. 

Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, 736509430


