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TŘETÍ 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

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 146

Pane přijď, a zachraň nás!

1: Iz 35,1-6a.10
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Jak 5,7-10
příště Ebenovo č. 504

Když odcházeli,
začal Ježíš mluvit
k zástupům o Janovi:
„Co jste vyšli na poušť vidět?
Snad rákos zmítaný větrem?...
Amen, pravím vám:
Mezi těmi,
kdo se narodili ze ženy,
nepovstal nikdo větší
než Jan Křtitel.
Ale i ten nejmenší
v nebeském království
je větší než on.“
Mt 11,2-11
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Ev. Mt 11,2-11

Třetí neděle adventní
Radujte se stále v Pánu, opakuji:
Radujte se! Pán je blízko.
Vstupní antifona
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 nicnedělání.
K intenzivnější přípravě na Vánoce se mimo jiné nabízí: v Zábřeze každé ráno roráty v 6.45 a v sobotu v 7 hod. 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 i před nimi je možnost
přijetí svátosti smíření.
Ať duchovní úklid v nitru každého z nás se navenek projevuje jiskrou v oku, pokojem v duši, nadějí ve slovech a konáním dobra tam, kde ho můžeme vykonat – v církvi
i mimo církev. K tomu Vám všem žehnám.
P. František Eliáš

POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK ZA SMÍŘENÍM A POŽEHNÁNÍM.
K adventní přípravě můžete také využít pravidelné nabídky farnosti Horní
Studénky, kde je každou druhou neděli v měsíci (tuto neděli 12.12.) možnost adorace Nejsvětější svátosti. Od 14 hod. svátost smíření a ve 14.30 hod.
svátostné požehnání.
P. Stanislav Suchánek
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 15.
prosince ke společné schůzi děkanátní rady a mši svatou spolu s věřícími budou slavit
v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod.
P. František Eliáš
NÁCVIK NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ. Druhá generální zkouška bude v neděli 19.
prosince v 10 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
Dagmar Braunerová
Na ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ Zábřeh pod vedením
Lubomíra Vepřka Vás zveme:
do kostela sv. Bartoloměje v neděli 19. prosince. Začátek koncertu v 15. hod. Na programu jsou skladby J. Pachelbela, G.F. Händla, A. Dvořáka,
M.A. Charpentiera a dalších autorů.
Také farnost Úsov ve spolupráci MěU Úsov Vás zve
tuto neděli 12. 12. na Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Koncert se uskuteční v kostele sv.
Jiljí v 15. hodin. Doprovodný program: výstava dobových
fotograﬁí s tématikou prvního svatého přijímání (od roku
1920).
Za farníky zve Leoš Eckelhart
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KATOLICKÝ DŮM
Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & country skupiny MADALEN zveme ve čtvrtek 16. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánočního čaje a s tóny tradičních i méně známých koled. Začátek v 18 hodin.
V předvánočním čase přicházíme s mimořádnou nabídkou
mražených kaprů na Váš štědrovečerní stůl. Po zkušenostech z minulých let, 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 v prodejně Ledňáček.
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 pondělí 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky
(12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
Na středu 29. prosince Vás zveme na Putování za betlémy. Navštívíme známý Proboštův betlém v Třebechovicích, Perníkovou chaloupku v Pardubicích a na zpáteční cestě Muzeum loutek v Chrudimi.
Odjezd v 8.00 hodin od kulturního domu. Cena zájezdu (jízdné+vstupy) splatná v autobuse činí – děti 270 Kč, důchodci 300 Kč, dospělí 330
Kč. Přihlášky u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 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 2011 při Silvestrovské veselici, tentokrát se skupinou F-BAND,
kterou připravujeme na pátek 31. prosince. Vstupenku s místenkou
v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37,
739 068 248.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

ADVENTNÍ KONCERT V HYNČINĚ se uskuteční v neděli 12. prosince 2010 v kostele sv. Stanislava v Hynčině v 17 hod.
Na programu jsou díla J.S. Bacha, G. Cacciniho, G.F. Händla,
W.A. Mozarta a dalších autorů. Koncertovat budou: Michaela
Kapustová z Národního divadla v Praze (mezzosoprán), Marta
Reichelová z Brna (původem Česká Ves - soprán), Jolana Dvořáková z Městského divadla v Brně (housle) a Richard Pohl,
doktorand na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
(elektronické varhany).
Srdečně zvou pořadatelé
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: OTÁZKY VE VÍŘE - JAN KŘTITEL V NESNÁZÍCH
S odkazem Mat, 11,2 – 11(„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Mat 11,3)
Velmi podivuhodné bylo už početí a narození Jana Křtitele (Lk 1,2-25). Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na
své budoucí povolání. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Hned při svém prvém veřejném vystoupení v Judské poušti oznamuje příchod Božího království a nutnost připravovat cestu Páně (Mt 3,1-3). A při křtu,
který proti své vůli udělil Ježíši v řece Jordánu, poznal Ježíše jako
Syna nebeského Otce (Mt 3,13 - 17). Ani potom ovšem neměl Jan
jasno, zda je Ježíš Nazaretský skutečně tím proroky předpovídaným a slíbeným Mesiášem. Jan Křtitel v jednom ze svých kázání
odsoudil Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou
vlastního bratra. Ten ho za tuto kritiku nechal uvěznit. I v žaláři
trpěl toužebným očekáváním. Narodil se a žil, aby byl předchůdcem Mesiášovým a nepromarnil ani jeden den svého života. Ale nyní, kdy jeho život mohl být
každým dnem násilně přeťat, neviděl svou činnost korunovanou veřejným prohlášením Mesiášovým. Jan byl poslední starozákonní prorok – v jeho názorech se odráží očekávání židovského lidu. Je to očekávání politického, mocného, slavného krále, soudce nad celým světem (Mt
3,12), který pozvedne svůj národ nad všechny národy světa. A zatím co Jan sedí ve vězení, Ježíš
se přátelí s opovrhovanými; chudinou a hříšníky. Jednoho dne se vězeň rozhodl. Poslal k Ježíšovi své dva učedníky, aby se ho dotázali: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“
(Lk 7,19). Tato otázka měla přinutit Ježíše k jasnému prohlášení. Ježíš nemohl veřejně popřít
svou důstojnost, o níž byl Jan nezlomně přesvědčen a uslyší-li učednici na svou otázku z jeho
úst totéž, co o něm slýchávali od Jana, zbaví se jisté nedůvěry k Ježíši a přidají se k němu. Ostatně otázka, i když to byla otázka naléhavá, zněla všeobecně. Byla to táž otázka, s jakou se starší z Jeruzaléma obrátili před několika měsíci na Jana (Jan 10,22-39). Ježíš odpověděl jinak, než
čekali. Neřekl ne, což nebylo možné, ale ani neprohlásil jasně a zřetelně ANO, které chtěl slyšet
Jan. Když se ho oba poslové dotazovali (v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemoci, utrpení
a z moci zlých duchů i mnoha slepým daroval zrak) odpověděl jim: „Jděte a zvěstujte Janovi, co
jste viděli a slyšeli; Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží“ (Lk 7,21 - 23).
Místo, aby odpověděl slovy, odpovídá Ježíš skutky. Přítomné zázraky se shodovaly se slovy dávných proroků, neboť již Izajáš předpověděl, že za dob mesiánských budou slepí vidět,
hluší slyšet, chromí chodit a chudým se dostane radostné zvěsti. Jestliže tedy Ježíš naplňoval
svými skutky mesiánská proroctví, právě tyto činy jej prohlašovaly za Mesiáše. Ale výslovné
prohlášení Ježíš neučinil.
Víra, která se v nevědomosti, v pochybnosti neptá po pravdě, zůstane dětská, nezralá.
Zvlášť v dnešní době ztráty víry nebo aspoň nevyřešených nejasností je nutná vzájemná diskuze. Velkorysé přijetí názorů druhé strany a případné pokorného uznání svých omylů, nejasností nebo nepřesvědčivosti otvírá srdce. Stálé vzdělávání se ve víře četbou Písma svatého,
náboženských knih a časopisů, je třeba posilovat modlitbou a hlavně životem podle víry. Jako
v případě Ježíše, který pravost svého mesiánského poslání dokazoval skutky lásky, z nichž
mnohé překračovaly přirozené, lidské možnosti a dokazovaly Ježíšovu nadpřirozenou, božskou moc. Zvláště v době inﬂace slov a jejich nevěrohodnosti jsou skutky a činy jediným hodnotným kritériem věrohodnosti člověka a jeho díla. Cítíme se tím osloveni i my? Nejde jen
o nás samotné, ale i o Boží věc v církvi i v národě.
P. Antonín Pospíšil
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ADVENT - NEJEN PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT". Toto
označení pochází z latinského slova „adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní
liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že
se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního
života.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té
doby začínal Vánocemi.
DATUM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním
vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. prosince
(„štědrý večer“ je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává,
že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
ADVENTNÍ VĚNEC. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista,
který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo
věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec
života. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10)
ADVENTNÍ PÍSNĚ – RORÁTY. Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české
adventní písně – „roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super...“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění
o Boží věrnosti v příslibu spásy.
VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V NÁS. Adventní doba naštěstí není pouze časem
horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje
nás na jeho slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo
uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20).
Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my.
www.vira.cz
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 10/2010

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM
Alternative session No. 3 (23. 10. 2010). Nastal večer 23. 10. 2010 a do Katolického domu
se začala scházet mládež z celého Zábřežského děkanátu. Právě totiž startovala dlouho očekávaná akce Alternative seisson No.3. I když jsme se nesešli v takovém počtu, jako bývá zvykem,
bavili jsme se stejně dobře. O skvělou zábavu se postaral DJ Fibic. V brzkých ranních hodinách se všichni spokojení a utancovaní vrátili domů.
(Verča Ž.)
Florbalový turnaj (13. 11. 2010). Dne 13.11.2010 se na II. ZŠ v Zábřehu uskutečnil Florbalový turnaj o pohár svatého Martina. Zúčastnilo se téměř 100 hráčů a soutěžilo 15 družstev.
Hrálo se ve 3 kategoriích: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední a vysoké školy. Turnaj začal v 9
hodin ráno a probíhal ve 2 tělocvičnách. V první z nich soutěžila mladší družstva, která dohrála kolem oběda. V nejnižší kategorii zvítězilo družstvo s názvem Severáci, kteří si zároveň
odnesli i krásný svatomartinský pohár. Vítězem druhé kategorie se stal tým Draci. Nejstarší soutěžící bojovali až do 14 hodin, kdy se také dočkali vyhlášení. 1. místo získalo družstvo
Finnsta+P. Celý turnaj se naštěstí obešel bez vážných úrazů a probíhal v dobré náladě.
(Barča C.)
Církevní silvestr (27. 11. 2010). Již tradičně byl předvečer 1. neděle adventní věnován
Církevnímu Silvestru, letos pořádanému v rovenské Orlovně. Vše bylo zahájeno mší svatou v
místní kapli, obětovanou za Celostátní setkání mládeže v Madridu. Hlavním tématem večera
se stal Jára Cimrman. K této postavě se také vztahoval i celovečerní kvíz. Výherce Šimon Kolčava získal exklusivní cenu „pobyt v kanadě“. Celý večer byl provázen jak spoustou her, tak
i tematicky laděných scének. Po jedenácté hodině na nás čekalo vyhodnocení soutěže o nejlepší buchtu (pro recept se tedy hlaste k výherkyni Míše Faltýnkové), a také bohatá tombola.
Půlnoční modlitbu s požehnáním si pro nás připravil otec Radek. Poté už následoval novoroční přípitek a volná zábava.
(Anička a Terka D.)
Adventní duchovní obnova v Tatenici (3. – 5. 12. 2010). Ve dnech 3. - 5.prosince proběhla
na faře v Tatenici duchovní obnova mládeže s otcem Jaroslavem. Sjeli jsme se v pátek na večer, který jsme si zpestřili hrami jako jsou BANG, městečko Palermo, osadníci z Katanu a další, každý podle svého gusta.
Sobota byla zaměřena spíše na duchovní stránku. Otec měl připraveny přednášky na
téma Duch Svatý, které byly rozděleny do 4 bloků. Každý byl oddělen přestávkou, během které
byla možnost v tichu přemýšlet nad danou problematikou. Odpoledne byla modlitba růžence
a den vyvrcholil mší svatou.
O plné žaludky se staraly sestry Jitka a Katka Veiglerovy. Mně osobně nabil víkend energií na blížící se čas
zkoušek a kdybych měl říct
větu, kterou jsem si z něj odnesl, byla by to tato: ,,Neříkej Bohu, jak velký máš problém, ale řekni problému, jak
velkého máš Boha.“
(Milan N.)
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CO SE PRO VÁS PŘIPRAVUJE?
Silvestr na Přístavu (28. 12. 2010 – 1. 1. 2011)
„Dej, ať slyším veselí a radost. " Žalm 51
Chceš prožít poslední dny roku naplno a plnými doušky vychutnávat jeho atmosféru?
Pak je tu pro Tebe nabídka neopakovatelného ukončení roku se známými i neznámými. Čekají Tě dny plné her, dobrodružství a hlavně skvělého společenství! Zároveň se
společně zamyslíme nad uplynulým rokem a jako poděkování za vše, co nás potkalo, se
vydáme na pouť. Vezmi s sebou své kamarády a přijeď prožít konec roku tak „trochu jinak“. Cena pro studenty je 500 Kč, pro pracující 600 Kč. Na akci se přihlašujte nejpozději 5 dní předem na pristav@centrum.cz, tel.: 573 391 156. Více informací na www.ado.
cz/mladez

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ MONS. BOHUMILA KOLÁŘE:
Vánoce jsou svátky Boží lásky ke každému člověku, neboť ,,tak Bůh miloval svět, že
dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3, 16).
To oslavujeme o Vánocích. Bůh je také dárcem lásky mezi lidmi a přeje si, aby v naší
odpovědi na jeho lásku byla i nesobecká a
obětavá láska mezi námi. Říká: ,,Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“. Proto jsou Vánoce i svátky vzájemné lásky. Dárky a blahopřání mají být znamením této
lásky. I malý dárek nebo jen laskavé slovo může mít větší hodnotu než drahý dar, ve kterém je málo lásky.
Co dělat, aby Vánoce byly opravdové, ne náhražkovou atrapou, po které by zůstala
v duši spíše trpká pachuť než radost? Jak se připravit? To nám říká advent především
náplní svých bohoslužeb se slovy Bible i s krásnými modlitbami: čtyři adventní neděle
jako přibývající světlo svící na adventním věnci stále více dávají zářit přípravě na příchod Krista, který je „Světlo světa“, tedy světlo lásky, pravdy, moudrosti, radosti, pokoje
a věčného života.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu, kterou církev slaví
8. prosince, připomíná jedinečnou, neopomenutelnou účast Panny Marie na Ježíšově
působení. V Bibli čteme proroctví, které se stále nově uskutečňuje: Matku Boží ,,budou
blahoslavit všechna pokolení“ (srov. Lk 1, 48).
Roráty v noční temnotě časných ranních hodin jsou působivé svou osobitou krásou a poezií. Advent je také doba ke chvilkám zamyšlení, např. nad otázkami: Jak dobře
znám Ježíše Krista a jeho učení? Znám např. knihu Kompendium katechismu katolické církve? Jak uskutečňuji lásku ke všem lidem, zvlášť k trpícím? Jak to vypadá s mou
modlitbou? Co je třeba v mém životě napravit? Ježíš Kristus pomůže i tam, kde by se to
zdálo nemožné.
Dobře prožitý advent je cestou k tomu, aby Vánoce byly krásné, radostné a požehnané i pro ty, kdo je budou prožívat v bolesti a zármutku, aby světlo Vánoc nepohaslo,
ale zářilo v našich srdcích, v našem okolí i ve všech dalších dnech.
tisk.cirkev.cz
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Obanské sdružení sv. Barbora Zábeh, o.s. informuje
ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ PŘI REKONSTRUKCI KOSTELA SV. BARBORY
V ZÁBŘEZE V ROCE 2010
Třetí etapa prací na kompletní opravě a celkové obnově kostela byla zahájena na počátku měsíce května letošního roku – přinášíme informaci o postupu prací a
o jejich stavu ke konci měsíce listopadu.
Rekonstrukce staré sakristie
Vzhledem ke stavu degradace omítek zdí a stropního podhledu a narušené statice bylo nutné tyto omítky
odstranit. Při tom se zjistilo, že dřevěný stropní podhled
a nosné trámy jsou totálně ztrouchnivělé a navíc napadené červotočem. Byly proto zesíleny krovy a nosné
trámy stropu nahrazeny novými. Střecha byla následně
pokryta měděným plechem ﬁrmou RATAJ - střechy.
Do sakristie byla přivedena vodovodní přípojka, provedena kompletní vodoinstalace a příprava pro montáž zřizovacích předmětů sociálního vybavení.
Jsou rekonstruovány původní dřevěné zárubně a dveře do presbyteria a nainstalovány nové dveře do technické místnosti. Pod vedením pana Tempíra je svépomocí dokončena elektroinstalace sakristie a presbyteria.
Na elektroinstalaci se významně podílí pan Pavel Hampl, Mirek Zita a Pavel Kolčava.
Jsou dokončeny vnitřní dlažby a obklady a provedena výmalba.
Přístavba nové sakristie
Tento objekt je dokončen a vytváří zrcadlový pohled shodný s původní sakristií. Je
hotov průchod z presbyteria do nové sakristie, je položena dlažba, sakristie je vymalována, nainstalováno osvětlení. Je dokončeno restaurování původního pískovcového
ostění okna. Dodavatelem stavební části je ﬁrma STAVREL Hanušovice.
Další dokončené práce
- Je restaurováno pískovcové ostění bočních vchodových dveří a dveří pod věží, které
provedla ﬁrma sochaře a restaurátora pana Hořínka z Olomouce.
- Jsou nainstalovány nové hlavní vchodové dveře, které dodala ﬁrma JOS pana Mynáře.
Firma JOS rovněž realizovala kompletní výrobu zábradlí kůru včetně povrchových
úprav.
Je tak dokončena klíčová část kůru, která je citlivě zakomponována do architektonického celku společně s varhanami, které se po dlouhé odmlce opět rozezněly v loňském roce.
- Je dokončena kompletní oprava exteriéru kostela sv. Barbory.
Proti původnímu plánu bylo nutné postavit pevné lešení kolem věže. Jsou opraveny poškozené a degradované omítky říms a fasády. Římsy jsou kompletně oplechovány
měděným plechem, stejně jako parapety oken.
- Je proveden nátěr dřevěných žaluzií věžních oken a kompletní povrchová úprava
fasády.
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Jako nezbytně nutné se ukázala potřeba provést celkovou rekonstrukci hromosvodné soustavy kostela, protože původní se
ukázala být nefunkční.
- V interiéru kostela byla provedena oprava rozebrané dlažby, po provedeném památkovém
průzkumu z roku 1995 a současně zadlážděny plochy po původních bočních oltářích.
- Je hotova výmalba kostela a
provedeny přípravné práce pro
instalaci mobiliáře kostela.
- Je dokončeno restaurování hlavního oltářního obrazu sv. Barbory, dřevěných architektonických prvků , které dotvářejí celkovou kompozici oltáře.
- Na své původní místo se také vrátilo všech čtrnáct obrazů Křížové cesty.
Ekonomika a ﬁnanční stav projektu obnovy kostela
Uzavíráme třetí rok aktivit spojených s obnovou kostela a můžeme konstatovat, že
všechny závazky máme uhrazeny i když za cenu toho, že proti jiným rokům máme záporné saldo. Náklady vynaložené v roce 2010 dosáhly výše 1 610 000 Kč .
Očekáváme, že na konci roku budeme ve ztrátě nejvýše do 100 tis. Kč a i to je řešitelné.
Složitější situace bude ale v roce 2011, kdy proti jiným rokům budeme začínat s nulovým stavem naší hotovosti a dosažitelnost dotačních titulů bude složitější.
I přes výše uvedené věříme, že celé dílo dokončíme a předáme 4. 12. 2011 na svátek
sv. Barbory.
Je možné říci, že vše, co se v letošním roce naplánovalo, se s pomocí Boží podařilo udělat a dokončit. Kostelu sv. Barbory se tak daří vtisknout novou formu a současně
nezaměnitelné historické tvarosloví.
Děkujeme touto cestou všem zábřežským farníkům a ostatním příznivcům za nezištnou ﬁnanční a materiálovou pomoc, ale také za dobrou radu a ochotné ruce pomáhající
realizovat tento náročný a nelehký úkol. Upřímné Pán Bůh zaplať
Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh, o.s.
Dr. Alois Frank a Josef Klimek za Řídící výbor a za Dozorčí radu

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED PRO BARBORKU
V neděli 26. 12. 2010 od 14 hod. bude v kostele sv. Barbory
„Den otevřených dveří ”.

Od 16 hod. – ZPÍVÁME KOLEDY
Přijďte si s námi zazpívat staré krásné české koledy za doprovodu
SCHOLY a nově zrekonstruovaných varhan.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5. prosince: Červená Voda 1912; Domov důchodců sv. Zdislavy 174; Mlýnický Dvůr 176; Písařov 639; Jakubovice 501.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 5. prosince: Mohelnice 4.382; Úsov 687 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Senioři se sejdou na faře v úterý 14. 12. ve 14 hodin.

P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
V neděli bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 5.242Kč) a
v Chromči (minule 3.570Kč).
Všem dárcům ať Pán odmění jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V úterý 14. prosince bude pobožnost ke cti Ducha Svatého od 16.30 hodin. Ve středu
biblická hodina nebude.
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI bude:
v Postřelmově v pátek 17.12. od 16.00 (cizí zpovědník) a v pondělí 20.12. od 16.00 hod.
v Lesnici ve středu 15.12. od 16hod.,
v Leštině ve středu 22.12. od 16hod.,
v Chromči ve čtvrtek 23.12. od 16.00 hod.
P. Vladimír Jahn

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

BUĎ SVĚTLEM PRO DRUHÉ! ( ke svátku sv. Lucie, 13. 12. )
Plamínek svíčky na adventním věnci hodinu co hodinu koná nehlučně
své ozdobné dílo. Co je svíce bez ohně? Oheň je zářící koruna a smysl
jejího bytí. Je stvořena proto, aby sloužila ohni. Je nepatrná a nevzhledná, čím více zanedbává svůj úkol. Když ale osvítí tváře a předměty,
pak to, co nebylo vidět, se stává krásným a vzácným. Měli bychom mít
v sobě něco, co má v sobě svíce. Měli bychom mít něco z její ochoty
sloužit. Stalo se nemoderním sloužit. Služba pro mnohé znamená nesvobodu, oběť i méněcennost. My jsme odsunuli službu na stroje, abychom byli svobodnými. Svíčka ale žije ohněm, který ji stravuje. Bez života plamene zůstává chladná, v sobě uzavřená a neplodná. Její služba ohni ji činí živou,
teplou a zářící barvou a světlem.Svíce svítí na adventním věnci, vánočním stromku, zdobí
svátečně prostřený stůl a je symbolem. Její světlo dává jistotu, její záře zahání tmu. Její darování sebe nás činí bohatými. I na to mysleme, když se v těchto dnech shonu zastavíme a
v modlitbě u adventního věnce zahledíme v tichu do plamínku svíčky...
ADVETNÍ KONCERT 12. 11. 2010 k třetí neděli advetní ve 14.30 hod. tentokrát v Moravičanech v chrámu sv. Jiří. „GAUDATE“ – radujte se z blízkého příchodu Páně! Přijďte
smysluplně prožít nedělní odpoledne.
Loštický misijní tým moderuje poslední adventní duchovní obnovu ve farnosti Bílovice
od 13. - 19. prosince. Děkujeme Vám, že jste s námi v modlitbách.
P. Pavel Kavec CM
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. prosince: Štíty 1.670; Cotkytle 690; Horní Studénky 850 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE ŠTÍTECH začíná v pátek 17. prosince. Od 16
hod. můžete přijmout svátost smíření, zpovídání P. Vladimír Jahn. V 17.00 bude slavena
mše svatá s promluvou P. Lva Eliáše.
V sobotu pokračuje duchovní obnova od 9 hod. přednáškou P. Lva Eliáše na téma: ČLOVĚK ČLOVĚKEM OD POČETÍ - a jednou NA VĚKY.
Pomazání nemocných bude udělováno při mších svatých o čtvrté neděli adventní 19.
prosince.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 5. prosince: Lubník 540; Tatenice 1.300; Hoštejn 900; Kosov 900 (+ 5.000
dar) Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

ADVENTNÍ KONCERTY
Adventní koncert bude v kapli v Kosově v neděli 19. prosince v 18.00 hod.
V kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici se uskuteční ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH v sobotu 18. prosince v 15.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
Tuto neděli 12.12. 2010 pořádá Základní škola v Hoštejně ve spolupráci s Obecním úřadem a farností adventní koncert.Koncert začíná v 16.00 hod. v kostele sv. Anny. Účinkujícími budou žáci Základní
školy v Hoštejně a jejich hosté: Jitka Focherová – varhany; Daniel Had
– klavír; Dominika Zemánková – kytara; Kristýna Novotná – klavír a
zpěv; Marie Winigová – příčná ﬂétna a klavír; Marek Grulich – varhany; Lenka Čermáková – klavírní doprovod. Tímto koncertem bychom rádi přispěli ke
krásnému prožití třetí adventní neděle a blížícího se závěru letošního roku. Všichni jste
srdečně zváni. Vstupné bude dobrovolné.
Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík

Něco na zamyšlení…
„Ty dělej, co můžeš, a mysli si, že ostatní jednají podle Božího plánu, jak nejlépe mohou. Možná, že chybují, ale co je ti do toho? Ty jdi po cestě, kterou pro tebe vybral On a dovol mu, aby ji
vybíral také pro druhé.“ (Matka Tereza)
Někdy se nám zdá těžké věřit, že milující Bůh má s každým z nás své vlastní plány. Naše
životní cesta se kroutí neznámou krajinou a Boží plán se nám odhaluje spíše až ve zpětném
zrcátku. Na cestě kupředu jsme nerozhodní, snažíme se obejít nejobtížnější úseky, najít nějakou zkratku. Čím méně se Boha v tichosti srdce dotazujeme na jeho vůli a čím méně mu
dovolujeme, aby řídil naše kroky, tím více toužíme druhým mluvit do života, předepisovat
jim, co mají dělat, a vydávat to dokonce za Boží vůli! Jaký je to dar být napojen na Boha,
stále dostupný vysílač zpráv, které dávají našemu životu řád, směr a smysl! Chce to jen vypnout na čas všechny dotírající stanice a hlasatele, abychom uslyšeli Boží zprávy. Pokud je
přijmeme, On nedopustí, abychom se ztratili v bludišti, které si sami tak usilovně a raﬁnovaně stavíme.(vira.cz).
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SBÍRKY Z NEDĚLE 5. PROSINCE: Zábřeh 8.790; Jedlí 1.550; Svébohov 1.360; Klášterec 1.120; Zvole 3.090 ; Maletín 2.590 Kč.
DARY – Zábřeh: na Haiti 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

FARNOST MALETÍN KOUPÍ HOSPODÁŘSKÝ LES.
Jelikož restituce církevního majetku jsou v nedohlednu a dotace takřka vyčerpány, zdá se být
jediným řešením pro maletínskou farnost hospodaření v lese. Tak to ukázala i zkušenost minulých pěti let, kdy generální oprava kostela
s pomocí dotací mohla být doﬁnancována takřka výhradně z výtěžku lesa, který dostal hospodaření z červených čísel tedy z dluhů.
Farnost Maletín má dva památkové kostely a jen
několik praktikujících věřících. Proto má farnost
Maletín zájem o přikoupení hospodářského lesa
a o další zabezpečení oprav svých kostelů v Maletíně a v Hynčině. Pokud máte vhodný les k prodeji, nabídněte. P. František Eliáš, adm. exc.
VÁNOČNÍ DÁREK – PŘEDPLATNÉ ČASOPISU. Rádi bychom Vás upozornili, že
v těchto dnech vyšlo již třetí číslo křesťanského časopisu „STROM barvy života“, orientovaného nejen na čtenáře zralého věku. V obsahu nového čísla mimo jiné najdete: duchovní slovo biskupa Josefa Hrdličky,
články s adventní a vánoční tématikou, proﬁl operního zpěváka Richarda Nováka, dotazy a odpovědi v poradnách, aktivity pro seniory, humor,
křížovky a recepty a mnoho dalších zajímavých textů.
Časopis vychází jako dvouměsíčník. Cena jednoho výtisku je 39 Kč, roční předplatné stojí 234 Kč včetně poštovného a balného. Objednávku je možné učinit poštou,
telefonicky či e-mailem na adrese redakce: Nakladatelství Strom, Střední Novosadská
4, 779 00 Olomouc, tel.: 775 705 350, e-mail: redakce@casopisstrom.cz. Využít můžete
i objednávkového formuláře na internetových stránkách www.casopisstrom.cz.
NORBERTINUM. Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka
u Olomouce Vás srdečně zvou na silvestrovské setkání v tichu:
„Z chaosu k harmonii“, které se uskuteční ve dnech 31.12.-2.1.2011.
Program začíná v pátek v 9.00 mší svatou v bazilice Navštívení
Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení v neděli ve 13.00 hod. Ubytování a stravování je zajištěno v Norbertinu. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 27.12.2010: e-mail: info@premonstratky.cz .
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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