F

13. 12. 2009
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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
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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

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
ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
1: Sof 3,14-18a ,1-9
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Flp 4,4-7
příště Ebenovo č. 504

Na to Jan všem řekl:
„Já vás křtím vodou.
Přichází však někdo
silnější než jsem já;...
on vás bude křtít
Duchem svatým
a ohněm.“ Lk 3,16
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Ev. Lk 3,10-18

TŘETÍ SVÍCE ROZŽATÁ NA ADVENTNÍM VĚNCI, nám jasně naznačuje, že jsme překročili druhou půli přípravy pozemských
narozenin našeho Pána Ježíše Krista. Aby tyto narozeniny byly znovuzrozením Boha v srdci každého z nás, je třeba opustit formální
stereotypy duchovního nic nedělání a přidat se k těm, kteří přípravu nezanedbávají. (Platí pro jednotlivce i celé rodiny.) K tomu vám
všem žehnám.
Mimo jiné: v Zábřeze jsou denně roráty v 6.45, a v sobotu v 7 hod. a před nimi i během
nich je možné přijmout svátost smíření. Stejně tak i v pondělí a ve středu v 9.40 hod. jsou
bohoslužby a před nimi je možnost přijetí svátosti smíření.
V neděli 20. prosince od 16 do 18 hod. budou zpovídat v zábřežském kostele kněží děkanátu.
Ať se duchovní úklid v nitru každého z nás navenek projevuje jiskrou v oku, pokojem v duši,
nadějí ve slovech a konáním dobra tam, kde máme možnost ho vykonat – v církvi i mimo
církev.
P. František Eliáš
Kdo byste chtěl pomoci se „stavbou“ vánočního stromu, přijďte v sobotu
19. prosince v 10 hod. k děkanskému kostelu sv. Bartoloměje. Kolem 10
hod. bude strom přivezen k hlavnímu vchodu kostela. Chlapi, nedejte si
ujít jedinečnou příležitost být u toho.
Jaroslav Herzig, 723 779 035
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA bude v úterý 22. prosince. S úklidem začneme asi v 7.30 hod. (po rorátní mši). Prosíme ochotné ženy, aby
nám přišly pomoci. Ochotné muže prosíme, aby v pondělí 21. prosince po mši svaté pomohli s ometáním zdí.
Marie Zíková
DĚTI ZPÍVAJÍ PRO NADACI. V úterý 15. prosince pořádá Zábřežská
kulturní tradiční charitativní koncert dětských pěveckých sborů. Vystoupí na něm zábřežské sbory Zvoneček z MŠ Zahradní, Pampelišky z MŠ
Pohádka, pěvecký sbor ze ZŠ Severovýchod a sbory Slavíček a Slavík ze
ZŠ Školská, která akci spolupořádá. Koncert dětských zpěváčků pod tradičním názvem Adventní zpívání začíná v 16 hodin ve velkém sále kulturního domu.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude na místě předán zástupci Nadace pro transplantace kostní dřeně. Všichni jste srdečně zváni.
Zdeněk David
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh bude v neděli 20. 12. v 15 hod. v chrámu sv.
Bartoloměje.
red.
LADÍME ADVENTNĚ. Ve farnosti Zvole bude program adventního rozjímání v neděli 20. prosince 2009 v kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v 16 hod. Zazní skladby J. S. Bacha, J. Pachelbela,
J. Stanleye, S. Wesleye a žalmy 12., 4. a 17. Varhany a přednes: Tomáš
Ulrich.
redakce
Zájemci o pouť do Koclířova v sobotu 2. ledna 2010 nahlaste se co
nejdříve. Podmínky jako obvykle.
Ludmila Korgerová 583 414 512
2

KATOLICKÝ DŮM
Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & country skupiny MADALEN zveme na čtvrtek 17. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánočního
čaje a tóny tradičních i méně známých koled. Začátek v 18 hodin.
Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu
zveme na tradiční 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 neděli 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky
(12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
V úterý 29. prosince vás zveme na PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. Navštívíme Vánoční výstavu na
hradě Šternberk, prohlédneme si největší jesličky
světa v Pradědově galerii u Halouzků v Jiříkově a
na zpáteční cestě se zastavíme u řezbáře pana Beneše v Lošticích. Odjezd v 8.30 hodin od kulturního
domu. Cena zájezdu (jízdné+vstupy) splatná v autobuse činí – děti 250 Kč, důchodci 260 Kč, dospělí 300 Kč. Přihlášky u paní Aleny Hedrichové, tel.
732 552 732, nebo u pana Josef Klimka, tel. 583 412
108, mob. 731 465 717, e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz
Nejenom seniory zveme v 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 2010 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na čtvrtek 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové
v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

Senioři se sejdou v ú t e r ý 15. 12. 2009 v 17 hod. v klubovně. Jste všichni srdečně zváni.
Marie Šanovcová
BLAHOPŘÁNÍ. 11. prosince oslavila své 88.
narozeniny dlouhodobá členka živého růžence
paní JARMILA POSPÍŠILOVÁ z Jedlí.
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie
přejí členky živého růžence a farníci.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – KŘEST JANŮV A JEŽÍŠŮV
Starý zákon ve snaze sloužit Hospodinu čistým srdcem i tělem,
má velmi mnoho očistných ritů. Ty jsou převážně shrnuty v 3. Knize
Mojžíšově – Leviticus, v kapitole 12 – 16 a pak ve 4. Knize Mojžíšově
– Numeri, v kapitole 19. Jaké jsou tyto očišťovací řády?
Vyjmenování čistých a nečistých živočichů, očišťování rodičky,
nečistota způsobená malomocenstvím a jeho očišťování, pohlavní
nečistota mužů a žen, řád pro den smíření. 4. kniha Mojžíšova pak ve
své 19. kapitole popisuje přípravu vody k očišťování.
V době před příchodem Ježíše Krista vyvstává v židovském národě silné hnutí Essénů. Předpokládá se, že i Jan Křtitel byl nějakou
dobu členem Esejských, nikdy však Ježíš. Žili společným, velmi přísným životem, připomínajícím dnešní řeholní život v katolické církvi.
Své centrum měli v Judské poušti – v Kumranu – v blízkosti Mrtvého
moře. Bylo zničeno za první Židovské války v letech 67 – 70.
Tato náboženská židovská sekta byla asketickým hnutím, které zdůrazňovalo kromě
věrnosti Mojžíšovu zákonu nejen vzpomenuté vnější, formální očišťování, ale i vnitřní. To
vnější mnozí úzkostlivě naplňovali. Tvrdě to kritizoval sám Ježíš: „Tento lid ctí mě rty, ale
srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen
příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice“ (Mk 7,1-23).
Velmi důležitou událostí v životě židovského národa bylo vystoupení Jana Křtitele, posledního proroka Starého a prvního proroka Nového zákona. Svá ohnivá kázání tamnímu
lidu shromážděnému ve velkém počtu doprovázel viditelným obřadem křtu. Ke svému slovu takto připojil Jan i posvátné znamení umývání duše od viny. Ponoření do vln Jordánu
a vynoření z něj vyjadřovalo vůli „pohřbít starého Člověka“ (Kol 3,9) a povstat k novému,
lepšímu životu. Křest Janův nebyl sice svátostí odstraňující dědičný hřích z duše člověka,
ale byl cenným obřadem, mravní výzvou k dokonalejšímu životu.
Jan však ukazoval i na blízký příchod slíbeného Mesiáše v osobě Ježíše Krista. Všem
přítomným to ohlásil takto: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínky jeho obuvi, on vás bude křtít Duchem svatým a
ohněm“ (Luk 3,16). Oheň naznačuje sílu a působení Ducha svatého. Ten také vnitřně člověka prohřívá, posiluje a posvěcuje. Viditelně se to ukázalo o Letnicích, když sestoupil na
apoštoly v podobě ohně. Neviditelně se to děje při křtu svatém a biřmování. Křest Janův
měl přípravný charakter. Uvedení a začlenění do Božího království a křesťanského života
uskuteční teprve křest Ježíšův a to Duchem a ohněm. Janův křest vyžadoval změnu smýšlení, Ježíšův přináší také plné očištění duše od hříchu dědičného a s ním i plnost mesiánských darů vyplněných a dovršených v křesťanství a to skrze pravdy předpovídaného
Mesiáše, Ježíše Krista, Syna Panny Marie. Zda Ježíš sám osobně křtil se přesně neví, spíše
ne, ač se sám dal dobrovolně od Jana pokřtít, aby naplnil všechnu spravedlnost. Při tomto
Ježíšově křtu samo nebe sdělilo, kdo stojí ve vodě, koho Jan křtí: „Když byl Ježíš pokřtěn,
hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako
holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem
si vyvolil“ (Mt 3,16-17).
Sám Ježíš pak ustanovil svátost křtu před svým odchodem do nebe. Svým učedníkům
přikázal: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce, i Syna i
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Ducha svatého!“ (Mat 23,19). A apoštolově a jejich nástupci, biskupové a kněží, tento příkaz
Ježíšův věrně plnili a budou plnit až do konce světa.
Křest Ježíšův je totiž duchovním úkonem pro spásu člověka základním a nejdůležitějším. Působí toto: 1. Odpouští hřích dědičný a uděluje milost posvěcující. 2. Činí pokřtěného dítětem Božím, údem církve katolické a dědicem nebeského království. 3. Vtiskuje duši
pokřtěného nezrušitelné znamení křesťana.
P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÝ PROKOP

3. 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. Mniši v tomto klášteře, kterému dnes říkáme Sázavský klášter, ručně opisovali Bibli a jiné knihy a také je zdobili pěknými obrázky.
Tento klášter se stal centrem slovanského písemnictví a vzdělanosti.
V Prokopově klášteře se řídili pravidlem „Ora et labora“ = „Modli se
a pracuj“. Toto pravidlo by se mělo stát heslem každého křesťana. Člověk se má při své práci modlit a vše, co dělá, svěřovat Pánu Bohu. Maminka 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 Bohu všechno, co se mi přes den povedlo.

Ozvěny manželských večerů.
Scházelo se osm statečných manželských párů. Byla to příjemná parta lidí, kteří žijí
v manželství od několika měsíců až po 22 let. Scházeli jsme se od října do prosince, v příjemném rodinném prostředí s krbem, vždy na dvě a půl hodiny. Zejména mužská část byla
spokojena, když se první půl hodina věnovala jídlu, a to formou švédských stolů. O příjemnou atmosféru se staraly příjemné „hostesky“, které podávaly čaj, kávu a občerstvení. Pod vedením manželů Sikorových jsme absolvovali osm večerů, které měly vždy konkrétní téma týkající se manželství. Průběhem večera nás také provázely věrné příručky, ve
kterých jsme vyplňovali plno úkolů (i domácích!) zaměřených na sebepoznání a poznání
partnera. Ondra s Monikou vždy navodili určitou atmosféru k tématu i za pomoci „DVD
přátel“, kteří manželská setkání vytvořili. Všichni jsme se shodli, že to byl dobře investovaný čas. Objevili jsme, jak je důležité udělat si pro sebe čas, umět vyjádřit své pocity, odpustit si, svěřit se, dobře řešit konflikty apod. I kdybychom si odnesli z těchto setkání jen
to, jak je dobře, že máme zrovna toho svého muže či ženu, pak to nebyl marný čas. Všem
případným zájemcům vřele doporučuji. A nakonec velký dík Ondrovi a Monice, že se do
toho s námi pustili a věnovali nám tolik svého drahocenného času.
Za všechny Marta a Marek Rýznarovi
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SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE ALTAJSKÉ HRÁTKY proběhne za účasti autora P. Pavla Vichlendy v úterý 15. 12.
2009 od 16.30 hodin v malém sále Katolického domu v Zábřeze.
Drobná publikace Farního muzea Zábřeh (včetně barevné obálky
čítá 12 stran) obsahuje výpisky z deníku o dobrodružné cestě tehdy
bohoslovce a pozdějšího jáhna a kaplana v Zábřeze P. Pavla Vichlendy. Vedle setkání s autorem se můžete těšit na promítání diapozitivů
a autorské čtení. Publikaci bude možné zakoupit na místě a následující dny také v charitní prodejně Ledňáček.
RNDr. František John, Ph.D.
AWERTOUR s. r. o., Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon,
fax: 583 418 297 mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.cz

Vás zve spolu s Římskokatolickou farností Zábřeh na

pouť do SVATÉ ZEMĚ.

...do země, která byla
posvěcena kroky patriarchů a proroků, do země, kterou mají křesťané v obzvláštní úctě...
...do země, v níž se starobylé Boží přísliby naplnily příchodem Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista. Tato země byla svědkem jeho kázání a zázraků, jeho smrti a vzkříšení i seslání
Ducha svatého na církev...“
Benedikt XVI
Termín: 07. - 15. února 2010 - cena: 16 200 Kč.
V ceně je započítáno:letenka; letištní poplatek 1 080
Kč; palivový příplatek 1 620 Kč (výše palivového příplatku se pohybuje podle aktuální ceny ropy a stanovuje se na kalendářní měsíc dopředu, proto se jeho
výše může změnit); 6 x ubytování s polopenzí ve 2-3
lůžkových pokojích se sociálním zařízením; 2x oběd
v Betlémě; doprava klimatizovaným autobusem ve
Svaté zemi; komplexní cestovní pojištění 300 Kč. Odborný průvodce – kněz. V ceně není započítáno: obslužné 30 USD (platí se průvodci ve Sv. zemi); vstupy
podle programu 20 USD (platí se průvodci ve Sv. zemi); fakult. výlet Massada a Qumrán
30 USD. Navštívíme nejvýznamnější místa biblických dějin s přespáním v Nazaretě a Betlémě.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ CHARITY
Všech 43 ukrajinských dětí z města
Ternopil a sirotčince v Bortnikách,
jejichž údaje si zábřežská Charita vyžádala, hned po osmi dnech od vyhlášení výzvy našlo své adoptivní rodiče. Všechna dítka jsou již přiřazena
k dárcům, momentálně probíhá kompletace a sběr vánočních balíčků. Co
by mělo být obsahem, jak by měl být balíček zabalen,
termín jeho odevzdání na Charitu, kontakt na pomoc s překladem dopisu do Ukrajinštiny
- to vše zájemci najdou na www.charitazabreh.cz. Děkuji všem, kdo se do této smysluplné
akce osobně zapojili a osvědčili štědrost lidí, žijících v našem regionu – bude zde připravena celá čtvrtina dárečků. Přesto zájemců bylo více, než dětí, které jsme měli k dispozici.
Pondělní adventní benefiční koncert Scholy Gregoriana Pragensis byl velmi podařený a hojně navštívený. Kromě nezapomenutelného duchovního zážitku v podobě chorálního acapela zpěvu jsme si "odnesli" i výtěžek
z dobrovolného vstupného, který činí rekordních 12.913 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na nákup polohovací postele pro naše klienty a s cílem zajistit jim lepší péči na lůžku. Kdo jste se nemohli chorálního přednesu mariánských písní z 15.-16. století zúčastnit, budete mít možnost zhlédnout záznam
koncertu, který v Zábřehu pořídila TV Noe a bude jej vysílat v adventu 2010. Vyjadřujeme obdiv otci Františku Eliášovi za to, že jsme již po jednadvacáté měli možnost potkat se
s vokálním tělesem světového formátu. Děkujeme také za možnost být tentokráte příjemci
výtěžku benefice.
Příprava Tříkrálové sbírky nabírá na obrátkách. Stále ještě hledáme ochotné a spolehlivé dobrovolníky pro vedení Tříkrálových
skupinek v obcích a městech děkanátu (hlavně v Zábřeze a Mohelnici, kde máme menší pokrytí). Nabídněte svůj volný čas, vším potřebným pro koledování Vás vybavíme. Kontaktujte Miluši Kobzovou, tel. 736509431. Děkujeme také Spolku Metoděj za možnost
prezentovat tři krále a sbírku při tradičním setkání s Mikulášem na
Masarykově náměstí v Zábřehu.
Pozvolna se rozbíhá služba svozů do kostela. Aktuálně máme 5 lidí, které přepravujeme na všední i sváteční bohoslužby. Případní další zájemci se mohou hlásit pastorační asistentce Charity Markétě Horákové – tel. 736510816. Uvítáme také farníky, dobrovolníky
– řidiče s volným sedadlem v autě.
Charita Zábřeh hledá pro Středisko osobní hygieny použitou funkční automatickou
pračku. Bude sloužit pro praní osobního prádla bezdomovců a lidí přechodně ubytovaných v charitní nouzové nocležně. Pokud Vám někde doma jedna přebývá a nevíte co s ní,
nabídněte ji: Tomáš Hampl 736 509 434. Odvoz zajistíme.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 8/2009

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
Alternative session No.1 - 13. 11. 2009 v Zábřeze
První Alternative session, obdoba Goodbye léto, se opravdu vydařila. Účast byla podle
očekávání hojná a kromě DJ přispěly k navození správné atmosféry i skvělé kapely VKV
a 380V. Každý si tak mohl najít právě to, co se mu nejvíc líbí. Příjemným zpestřením byla
i vystoupení zábřežských mažoretek. Myslím, že spokojenost byla velká.
(Redakce)

Církevní Silvestr 2009
Letošní církevní Silvestr hodnotím určitě kladně. Bylo to sice komornější než je zvykem, ale o to milejší atmosféra nás provázela
celým večerem.
Zajímavá hudba se střídala se zábavnými hrami. Nakonec jsme se
zklidnili a vykročili do nového liturgického roku – jak jinak než
modlitbou.
(Šimon K.)

Duchovní obnova v Rajnochovicích
O víkendu 27. – 29. 11. jsem se účastnila duchovní obnovy
v Rajnochovicích na téma Advent - Naděje. Vedla ji sestra Lucie z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce.
Měli jsme možnost setkat se s Pánem v tiché adoraci, ve sdílení nad Písmem, při mši svaté a také prostřednictvím modlitby biblických tanců. Byl to
krásný vstup do adventní doby - doby očekávání a naděje. (Verča D.)

Něco na zamyšlení…
Advent. Spadne-li nám něco krásného a cenného bez
varování „z čistého nebe“, samozřejmě překypujeme
radostí, ale stěží jsme s to plně to přijmout a docenit.
Abychom dokázali něco skutečně cenného přijmout,
je třeba se na to důkladně připravit.
Naše touha je přípravou: vydobývá nové hlubiny našich schopností. Řečiště hluboké sotva dva metry nemůže pojmout mnoho vody. Touha prohlubuje naše
vnitřní řečiště a mobilizuje zároveň naši energii, takže se všechny naše síly spojí a nasměrují k vytouženému cíli.
Když se má narodit dítě, připravuje se matka na jeho
příchod dlouhým, intenzivním toužením. Tak se
i my připravujeme na Boží příchod do našeho srdce
a na svět. Čím více toužíme, tím více On dokáže naplnit nás a celý svět.
(Wilfrid Stinissen)
8

CO PŘIPRAVUJEME...
Silvestr 2009 ve dnech 28. 12. 2009 – 1. 1. 2010 na Přístavu
v Rajnochovicích
A je to tady! Opět se můžeme koncem roku vydat na cestu necestu. Nejen si užít zábavy, poznat nové kamarády a pokecat se starými známými. Ale také ztišit se, podívat se na uplynulý rok společně s Bohem a poprosit ho o provázení do dalších dnů... A jaké bude
letošní téma? Jsou to Hry bez hranic!
Cena: studenti 500 Kč / pracující 600 Kč
Praktické informace: akce je pro starší 15 let. Všem včas přihlášeným budou zaslány podrobné informace - upřednostňujeme elektronickou komunikaci (ale není problém
zaslat i klasický dopis). S sebou si vezměte (mimo obvyklého a věcí uvedených speciálně
v zaslaných informacích) spacák, přezůvky, věci osobní hygieny a něco do společné kuchyně (např. buchty od babičky, konzervu, zavařeninu, marmeládu, zeleninu...).
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
XIV. Tříkrálový ples 8. 1. 2010 – 9. 1. 2010 v Podhradní Lhotě. Ani letos nechybí příležitost využít místa na tanečním
parketu a oddat se rytmu valčíku, polky či latinsko-amerických
tanců. Přijeď protančit své střevíce na Tříkrálový ples Centra pro
mládež do Kulturního domu v Podhradní Lhotě! Čeká tě dobrá
hudba, tanec, hry, předtančení, občerstvení, tombola a nechybí
ani „půlnoční překvapení“. Cena: 100 Kč. A máte-li tip na nějakého sponzora nebo sami nám chcete něčím přispět do tomboly,
ozvěte se! Díky!
Nocleh je pro zájemce zajištěn v Přístavu, je ale dobré se předem
domluvit. Pokud nám chcete pomoci s přípravou plesu (s výzdobou, obsluhou, přípravou občerstvení...), budeme jen rádi a čekáme vás již v pátek. Ozvěte
se také předem na Přístav, a to nejlépe Majce Betlachové!

Příloha ZaMlada má nové redaktory a chtěli bychom se vám představit:
Ahoj, jmenuji se Štěpán Schiffer, je mi 16 let, bydlím v Zábřehu a mám dva mladší
sourozence. Třetím rokem studuji na gymnáziu v Olomouci - Hejčíně. Baví mě hraní na
klavír a letos se k tomu pokouším přidat
i varhany. Mám rád cestování a všechny
možné zimní i letní sporty. (Stepan.Schiffer@tiscali.cz)
Ahoj, já jsem Anička Janů. Jsem z Kosova, je mi 15 let a chodím na zábřežské
gymnázium. Mám tři mladší sourozence.
Ráda čtu a zpívám a baví mě orchestr, kde
hraji na flétnu. (AnnaJanu@seznam.cz)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 6. prosince: Červená Voda 1.750; domov důchodců sv. Zdislavy 393; Mlýnický Dvůr 150; Jakubovice 430; Písařov 235 Kč. Dar: Písařov (na opravu oltáře z 2. 12.)
5.000 Kč, stav účtu na opravu oltáře je 96.482 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 14. prosince v 17 hodin u Pávků.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: V Červené Vodě ve středu 16. prosince bude mše svatá výjimečně už ráno v 7 hod. (rorátní), z důvodu setkání kněží děkanátu s arcibiskupem.
V pátek 18. prosince už v 17 hodin z důvodu koncertu.
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ DEN S CIZÍM ZPOVĚDNÍKEM se bude konat v sobotu 19. prosince: v Červené Vodě od 8 – 9 hodin, v Písařově od 9.30 – 10.30 hodin a v Jakubovicích od 10.45 – 11.15 hodin. Přijďte se smířit s Bohem třeba i po dlouhé době!
JERUZALÉMSKÉ BIBLE už přišly. Kdo jste si objednal, přijďte si pro ně!
DVD z návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice si můžete zapůjčit na faře.
P. Pavel Vágner*

VÁNOČNÍ KONCERTY
* v Červené Vodě bude v pátek 18. prosince v 18 hodin v kinosálu SPUK, vstupné dobrovolné. Vystoupí skupina POUTA s doprovodem pěveckého souboru POSLEDNÍ ŠANCE.
* V Písařově bude koncert žesťového tria FLASH BRASS v sobotu 19. prosince v 16 hodin v kostele Rozeslání svatých apoštolů.
* V Jakubovicích také v sobotu v 17.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní
adventní a vánoční hudba starých mistrů.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 6. prosince: Mohelnice 4.714; Úsov 947; Studená Loučka 930 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara
POZVÁNKA NA KONCERT. Farnost Úsov ve spolupráci s městským úřadem v Úsově,
zvou v neděli 13. 12. 2009 v 15 hod. do kostela sv. Jiljí v Úsově všechny příznivce barokní
hudby na koncert v podání souboru Musica Organum. Doprovodný program: výstava dobových fotografií s církevní tematikou.
Leoš Eckelhart, Úsov

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Ve středu 16. prosince nebude mimořádně biblická hodina. Další biblická hodina
bude 13. ledna 2010.
V pátek 18. prosince bude v Postřelmově mimořádná příležitost ke svátosti smíření před vánocemi. Zpovídat bude od 16.00 hodin a po mši svaté P. S. Suchánek.
Mše sv. v Kolšově a Lesnici bude mimořádně v úterý 15. prosince.
V Lesnici bude možnost svaté zpovědi po mši svaté jak dlouho bude potřeba.
Neděle 20. 12. je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově a na
opravy kostela v Chromči. Minulá sbírka 15. 11. byla na Charitu. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

SANTA LUCIA. „Sul mare lucica, l' astro d' argento, placida e londa prospero il vento. Venite al agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia.“ Toto je první sloka písničky
o sv. Lucii, kterou si s oblibou zpívají nejen v Syrakusách na Sicílii, kde tato světice žila a
v Benátkách, kde jsou její ostatky. Máme ji rádi i u nás. Sv. Lucie (lit. památka je 13.12.)
žila v době temnoty, kdy byl vydán zákon: Není dovoleno být křesťanem! A ona byla statečná křesťanka. Kdyby se byla poddala, kdyby přistoupila k pohanství, mohla mít dolce
vita (sladký život). Ale ona se neustoupila. Čekalo ji zatčení, ztráta majetku i ztráta života, když jí kat dýkou probodl hrdlo. Žila ještě několik hodin, přijala Eucharistii a křesťany,
kteří stáli okolo, posilovala nadějí: „Už svítá a světlo víry bude brzy volné a bude se šířit...“
Zemřela 13. 12. 304. Prosme ji, když o 3. adventní neděli (13. 12.) rozsvítíme na věnci další
svíčku, aby Pravého Světla bylo stále víc a více v duši každého z nás!
Loštický misijní tým moderuje od 17. – 20. 12. duchovní obnovu ve farnosti Bílovice.
Děkujeme za Vaše modlitby.
BYLI JSME V ITÁLII, to je název setkání v kavárně Sirkárna v Lošticích, kde se sejdeme
v pondělí 14. prosince v 15 hod. a zavzpomínáme na naší společnou pouť do Říma v květnu
tohoto roku. K zakoupení bude CD s fotografiemi. Přijďte pobejt!
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 6. prosince: Štíty 1.850 + dary na Haiti 2.000 Kč; Cotkytle 630; Horní Studénky 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

KONCERTY
ADVENTNÍ KONCERT bude v sobotu 19. prosince od 14.30 hod. v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Cotkytli a v kostele sv. Isidora ve Strážné od 16 hod.
V neděli 20. prosince 2009 v 15.30 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Štítech na VARHANNÍ KONCERT absolventů varhanní třídy ZUŠ Zábřeh Mgr. Marie Vintrové. Jako nadějní varhaníci se vám představí: Jakub Grulich, Marek Grulich, Jitka Focherová, Hana Bednářová, Miroslav
Sitta, Petr Haltmar a Štěpán Schiffer.
SVÁTOST SMÍŘENÍ:
* Ve Štítech v pátek 18. prosince od 16 hod., zpovídá P. Vladimír Jahn
* Ve farnosti Horní Studénky v sobotu 19. prosince od 13 hod.
zpovídá P. Stanislav Suchánek.
SPOLEČNÉ POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude ve farnostech spravovaných ze Štítů
v neděli 20. prosince při mších svatých.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 6. prosince: Lubník 670; Tatenice 1.220; Hoštejn 950 + 1.200 dar; Kosov
420 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: Ve středu 16. prosince nebudou slaveny mše svaté.
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SBÍRKA z neděle 6. prosince: Zábřeh 11.280; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Zvole 7.810 ;
Klášterec 2.000; Postřelmůvek 530; Maletín 4.170 Kč. Koncert SGP – dobrovolné vstupné
12.913; Dary: Zábřeh – na likvidaci lepry 500, na Haiti 200, pension Hněvkov na kostel sv.
Barbory 250; Klášterec – Vyšehoří na farnost 200 Kč, Zvole – Jestřebíčko na farnost 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Jubilant P. Antonín Pospíšil přijal od dárců na misie v děkanátu Zábřeh 38.700 + v jeho rodišti – Soběchlebech 24.870 Kč. Všem štědrým dárcům ať odmění Pán.
VÁNOČNÍ HVĚZDY. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje
prodáno 202 květiny a na konto dětské onkologie přibylo 21.230 Kč. Děkuji všem „sponzorům“ za štědrost a přeji jim, aby je „Vánoční hvězda“ provázela celým adventem i vánočními svátky.
Annemarie Tempírová
DĚKUJEME všem dárcům květin i finančních darů pro Pannu Marii
Lurdskou. Přejeme jim požehnané svátky vánoční a do nového roku hojnost Boží milosti
a ochrany Panny Marie.
Marie Janů a Marie Zíková

KOSTEL SV. BARBORY
Při koncertu „K poctě sv. Barbory“, který se konal 4. prosince jste na obnovu kostela
svaté Barbory přispěli částkou 17.580 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová a Marie Hrubá
PODĚKOVÁNÍ. Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh, o.s. děkuje touto cestou za
Vaši návštěvu benefičního koncertu „ Svaté Barborce k svátku“ a za finanční dary, kterými
pomáháte uskutečňovat náročnou realizaci oprav, rekonstrukci a restaurování jak vlastního kostela, tak jeho mobiliáře.
Za občanské sdružení MvDr. Alois Frank a Josef Klimek
POZVÁNÍ. Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh, o.s. si Vás dovoluje pozvat na
Den otevřených dveří spojený se společným zpíváním vánočních koled.
Přijďte se zaposlouchat do nádherných tónů nově zrestaurovaných varhan a současně
si zazpívat krásné staré české koledy za doprovodu Scholy od sv. Bartoloměje. Kostel bude
přístupný pro návštěvníky od 14 hod., vlastní zpívání koled bude potom od 16 hod. Kancionály vemte s sebou.
Za občanské sdružení
MvDr. Alois Frank a Josef Klimek
NOVOROČNÍ SBÍRKA. Tradiční „Novoroční sbírka“ 2.1.2010 a její výtěžek je opakovaně určena na celkovou opravu a rekonstrukci kostela sv. Barbory v Zábřeze a na výrobu a restaurování mobiliáře kostela. Pomozte
nám dokončit náš záměr.
S křesťanským „Pán Bůh zaplať“
P. Mgr. František Eliáš děkan a farář zábřežské farnosti,
MvDr. Alois Frank a Josef Klimek
za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh
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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