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Ročník XVIII., číslo 47

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

SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE
NA ZÁVĚR BESEDY S OTCEM RODOLPHEM

K tobě pozvedám svou duši, 
Hospodine, můj Bože, 
v tebe důvěřuji, 
kéž nejsem zahanben, 
ať nade mnou nejásají 
moji nepřátelé. 
Vždyť nikdo z těch, 
kdo v tebe doufají, 
nepadne do hanby. 

Vstupní antifona

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: 
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé 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

ŽALM 80 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
1: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7                  2: 1 Kor 1,3-9                              Ev: Mk 13,33-37
Ordinárium: Břízovo č. 503                   příště Ebenovo č. 504 
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SvÁtKY a paMÁtKY tÝdne
Neděle 27. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Středa 30. listopadu  Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Sobota 3. prosince  Památka sv. Františka Xaverského 

SpOleČnÉ UdělOvÁní SvÁtOStI pOMaZÁní neMOCnÝCH
v KOSteleCH a KaplíCH v tÝdnU Od 27. 11. dO 4. 12. 
Svébohov: příprava 28. a 29. listopadu od 8.30 hod., udílení sv. ve středu 30. 11. v 8.30 hod.
drozdov: příprava 28. a 29. listopadu od 17 hod., udílení sv. ve středu 30. 11. v 17 hod. 

rOrÁtY v ZÁBŘeZe. Od této neděle 27. listopadu 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). Jsou zvány celé rodiny, zejména však děti. Mše začíná svě-
telným průvodem a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na faře připravena 
jako obvykle jednoduchá snídaně. 
 V adventu proto mše svatá ve farním kostele ve čtvrtek v 17.30, nebude. 
 Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Jakákoliv pomoc 
bude vítána. prosíme, pokud upečete koláče nebo buchty pro zpestření jídel-
níčku, nezapomeňte den předem zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby mohla ko-
ordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo!  P. František Eliáš

pOKraČOvÁní KUrZU MlUvenÉHO SlOva 
S MartInOU pavlíKOvOU
Závěrečné setkání s Martinou Pavlíkovou, praktická část, bude v sobotu 3. 
prosince od 8.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.             P. František Eliáš

vÁnOČní HvěZdU si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, při 
vchodu do kostela sv. Bartoloměje o druhé adventní neděli 4. pro-
since po všech bohoslužbách. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologic-
ky a hematologicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč, 60 Kč činí 
dar na konto Sdružení Šance. Vážíme si Vaší podpory a věříme, že 
i v letošním roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha 
domovech.  Annemarie Tempírová 

MOdlItBY MateK. Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke spo-
lečnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dě-
tem a mladým lidem budeme opět společně vyprošovat Boží požehnání, 
ochranu a pomoc. Mše svatá bude v úterý 29. 11. 2011 v 17.00 hod. před-
cházet jí bude od 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba růžen-
ce.                                                                           za MM Lenka Hamplová

pozvání ke SpOleČenStví rOdIn. Společenství rodin je otevřené, přijít může kdokoli, 
kdo cítí potřebu společného setkávání se a povzbuzení v rodinném způsobu života a života 
ve víře. Nejbližší setkání bude v pondělí 28. listopadu, další pak 12. prosince. Setkání probí-
há v přízemí Charity Zábřeh od 17.30 -19 hod. Srdečně vás zveme k vzájemnému sdílení nad 
tématy RODINA, PRÁCE A SLAVENÍ. Využijeme k tomu připravené materiály, které nabí-
zí modlitbu, čtení Božího slova, otázky pro rozhovor v páru a ve skupině. Během programu 
bude zajištěno hlídání dětí. (Nutno předem tel. nahlásit počet a věk dětí). 
 Za Rodinu v akci Monika Sikorová, kontakt: rodinazabreh@gmail.com, tel. 737 517 102.



3

ZÁBŘeŽSKÉ vítÁní adventU Se SCHOlOU GereGOrIanOU
Jedinečný koncert Scholy 
Gregoriany Pragensis za-
hájí letošní Advent v Zá-
břehu. Svůj program uve-
de soubor ve čtvrtek 1. 
prosince 2011 v kostele 
sv. Bartoloměje. V cyklu 
„Adventus Domini“ za-
zní české a latinské roráty 
15. a 16. století.  Dopro-
vodný program začíná 
již v 17.30 hod. před kos-
telem zažehnutím prv-
ní svíce na velkém venkovním adventním věnci. Po koncertu bude slavnostně 
uvedeno zcela nové adventní CD souboru s následnou autogramiádou jeho čle-
nů. Návštěvníci i kolemjdoucí mohou ve stánku Charity po celou dobu ochutnat 
teplé nápoje a zakoupit dárky a vánoční ozdoby. Výtěžek bude použit na nákup 
elektrické polohovací postele pro nemocné trvale upoutané na lůžko. „Přijďte si 
spolu s námi více uvědomit blížící se vánoční svátky“, zvou na celou akci pra-
covníci Charity. 

první pÁteK v MěSíCI. V pátek 2. prosince můžete od 15.30 hod. v kostele sv. Barto-
loměje přijmout svátost smíření.  P. František Eliáš 

pOUŤ K Sv. MIKUlÁŠI dO Maletína. V neděli 4. prosince poputujeme do male-
tínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

adventní KOnCert na BarBOrCe. Občanské sdružení sv.Barbora Zábřeh ve 
spoluprácí se Základní uměleckou školou v Zábřeze, si Vás dovolují pozvat na benefiční 
koncert , který se uskuteční v neděli 4.12.2011 v 15.30 hod v kostele sv.Barbory. Přijďte 
se zaposlouchat do nádherných tónů českých a světových hudebních klasiků a současně 
si prohlednout proměnu kostela sv. Barbory do nové nevšední, osobité krásy.

vZpOMínÁMe na SvÉ MlÁdí. „Takové rádio jsme měli doma taky“ re-
agujeme při pohledu na známou věc z našeho mládí. Přesně to bylo cílem 
projektu „Živé vzpomínky“ – oprášit zapomenuté zážitky, vybavit si příjemné 
chvíle. Co se skrývá ve vzpomínkovém kufříku, osobním deníku a za dveř-
mi vzpomínkové místnosti zjistíte, když přijdete ve čtvrtek 8.12. od 14 do 16 
hodin a v pátek 9.12. od 9 do 16 hodin do Denního stacionáře Domovinka (ul. Leštin-
ská č.16) v Zábřehu. Starší návštěvníci zavzpomínají a na mladší dýchne trocha historie. 
 Zájemcům o kteroukoliv akci, kterým již „nohy neslouží“, nabízí středisko Osobní 
asistence Charity Zábřeh přepravu a asistenci při pohybu. Kontakt na vedoucí osobní 
asistence paní Petru Bartošovou, tel: 736 509 439.
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UČíCí Se CírKev – pŘíprava ŽIdŮ na vYKUpItele  S odkazem Iz 63,16-17
 Sám Bůh, jenž stvořil člověka ke svému obrazu, vepsal do 
lidského srdce touhu po Bohu. Člověk je tedy svou přirozeností 
i svým povoláním náboženská bytost schopná vstoupit do spo-
lečenství s Bohem. Toto hluboké životní spojení s Bohem je zá-
kladem důstojnosti člověka.
 Již na počátku dějin lidstva se Bůh ve své dobrotě a moud-
rosti zjevuje člověku. Událostmi a slovy mu zjevuje sebe samého 
a svůj dobrotivý plán, který od věčnosti předem stanovil v Kris-
tu ve prospěch lidstva. Zjevuje se našim prarodičům Adamovi 
a Evě a zve je k důvěrnému společenství se sebou samým. Své 
zjevení nepřeruší ani po jejich pádu a slibuje spásu pro celé je-
jich potomstvo (Srov. Gn 3,15). 
 Po potopě uzavírá s Noem smlouvu na záchranu všeho živé-
ho stvoření. Další etapou Božího zjevení bylo vyvolení Abrahá-
ma, jeho povolání do nové vlasti u Středozemního moře do Kanaánu. Z něj má Bůh v plánu 
učinit „otce mnohých národů“ (Srov. Gn 17,5) a slibuje mu, že skrze něho dojde požehnání 
„všechno pokolení země“ (Srov. Gn 12,3). Abrahámovo potomstvo Izrael - Židé budou nosi-
telem Božích příslibů daných patriarchům.
 Bůh utváří Izrael jako svůj vyvolený lid, stává se zvláštním Božím vlastnictvím, proto jej 
zachraňuje z egyptského otroctví a uzavírá s ním smlouvu na Sinaji a dává mu skrze Mojží-
še svůj zákon Desatera. Bůh neustále posílá svému národu proroky, aby jej volali k obrácení 
a k obnově smlouvy. Proroci hlásají radikální vykoupení lidu a spásu, která zahrne všechny 
národy v jediné, nové a věčné smlouvě. Prorokují, že z izraelského lidu, z rodu krále Davida 
se zrodí Mesiáš, Ježíš. Bůh se při tom představuje svým vlastním jménem Jahve - „Jsem, kte-
rý jsem“ (Srov. Ex 3,14). Celé dějiny Izraele, vyvoleného lidu - od Adama s Evou, přes Kaina 
a Ábela a lid doby Noeho, přes lid doby patriarchů, proroků a soudců, přes krále Izraele - to 
vše je poznamenáno těžkými pády, pády společenskými, mravními, ale i vnějškovostí víry 
a vůbec náboženství. A v důsledku toho těžkými božími tresty – které vrcholí rozdělením jed-
notné říše Izraelské v roce 1053 před Kristem na dvě říše; severní izraelskou s hlavním měs-
tem Samaří a na jižní izraelskou – Judskou s hlavním městem Jeruzalémem. Pád říše severní 
se udál roku 721 př. Kr., jižní pak roku 587 př. Kr. 
 V novověkých dějinách to skončilo hrozným pádem Jeruzaléma roku 70 po Kr. Tím, co se 
v této době děje s Izraelem, trpí zvláště Pavel a odkrývá hloubku stávajících problémů, zvláště 
v listě Římanům 9,1 - 11,36. 
 Slavnostní prorocké výroky prohlašují, že izraelský národ bude existovat navždy, že ni-
kdy nepřestane být národem před Hospodinem a nikdy jím nebude zavržen, navzdory vše-
mu, čeho se dopustil (Jev 31,35-37). Hospodin slibuje, že svůj lid obnoví. Dávná zaslíbení ve 
prospěch Izraele jsou potvrzena. Poexilní proroci rozšiřují jejich dosah v celosvětovém roz-
měru.
 Pokud jde o budoucnost tohoto vyvoleného národa, nebude nikdy a navždy jako celek 
Bohem zavržen. Při tom však Pavel mluví o jednom zvláštním tématu: totiž o ZBYTKU Iz-
raele, toho, který bude spasen (Řím 9,27 dle Iz 10,22-23). V tomto teologickém rámci je jistě 
zaručeno trvání Izraele do konce světa, ovšem ne jako celku, ale uvnitř omezené skupiny, kte-
rá se stává nositelem národní naděje a Boží spásy na místě národa jako celku. Ale v listě Řím 
11,26 Pavel píše: „Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný 
počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael“. Vše trochu tajemné.
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 Osobně je pro mne tajemstvím, odkud se vzalo přesvědčeni, že konec světa bude tenkrát, 
až Izrael jako celek uzná Ježíše Krista jako proroky předpovídaného Mesiáše, jako Božího 
Syna a vstoupí do Kristovy církve. Jak už to v životě bývá, a jak je to v psychologii člověka, 
když je zle utíká se jednotlivec i národ k Bohu, ovšem často bývá pozdě. Dějinami Starého 
zákona se jako zlatá nit táhne neochvějná víra židovského národa vyvoleného Hospodinem 
v příchod Mesiáše, neboli Pomazaného Páně. A této velkolepé touze po Vykupiteli říkáme 
idea mesiánská, neboli mesianismus. Všechny předpovědi Bohem osvícených proroků se spl-
nily dokonale na Ježíši Kristu, pravém Synu Božím, jenž je zakladatelem křesťanství. 
 Národ vyvolený – Izrael ale bohužel očekával Mesiáše politického, který se jako moc-
ný král v plném jasu a moci znenadání objeví v Jeruzalémě, zasedne na slavný Davidův trůn 
a potře všechny nepřátele a Izrael se stane vládcem světa. Jelikož se tak nestalo, Ježíš přišel 
jako tichý, pokorný, trpící a lidem zabitý, Izrael se ho, co by Mesiáše zřekl. 
 Tato idea Krista, jako slíbeného Mesiáše a Vykupitele, se dnes naplňuje v hnutí Mesián-
ských židů. Tito zůstávají věrní víře otců, ale věří, že proroky slibovaný Mesiáš už na zem 
přišel v Betlémě v osobě Ježíše Krista, na Kalvárii zemřel a vstoupil do nebe. Tím splnil své 
životní, vykupitelské poslání a proto jiného Mesiáše už nelze očekávat. Jen při jeho druhém 
příchodu na zem jako Soudce lidstva a Krále nebe a země. Při každé mši svaté si tuto pravdu 
připomínáme: „Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“
 Kolikrát se už stalo v dějinách Izraele, že teprve ve své bídě konečně poznal, že Bůh je jeho 
Otcem a že větší lásku nikde nenajde. Takto to vyjádřil prorok Izaiáš 800 roků před Kristem: 
„Jsi přece náš Otec! Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.“
A toto poznání o lásce a věrnosti Boží k lidu Izraele se plně vztahuje i na nás, lid 21. století 
a století následujících, když tuto pravdu uznáváme a svým životem ji naplňujeme. 
      P. Antonín Pospíšil

KatOlICKÝ dŮM
v Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 4. prosince 
na „Setkání s Mikulášem“. I v letošním roce bude setkání součás-
tí Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na Masarykově ná-
městí probíhat kulturní program, otevřena bude „Nebeská pošta“, 
u které budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. 
Čekání na Mikuláše si budete moci zpříjemnit nákupem vánočního 
zboží, tradičního svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjač-
ky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 
hodin a následnou nadílkou.
v pojeďte s námi na pOUŤ připravovanou na neděli 5. prosince. 
Společně při ní oslavíme sv. Mikuláše, oblíbeného světce a patrona 
farního kostela v Maletíně. Odjezd ve 13.30 z Valové, nástup mož-
ný na trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší sv. kratičká pro-
hlídka kostela a jeho okolí a modlitba litanií. Vrcholem pouti bude 
ve 14.30 hod. eucharistická slavnost. Přihlásit se můžete na zná-
mých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, 
nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, mob. 737 618 172.
v Na autobusový zájezd za poznáním atmosféry předvánoční vídně připravovaný na so-
botu 17. prosince je volných několik posledních míst. Případní zájemci se mohou přihlásit 
a bližší informace získat na telefonu 732 552 732 - pí Hedrichová.

   Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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rOK BIŘMOvÁní
paStÝŘSKÝ lISt na první nedělI adventní

 Drazí bratři a sestry,
 právě jsme ukončili první rok přípravy na Cy-
rilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vrace-
li k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný 
už nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj 
a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, 
protože on se umí postarat o to, co mu patří. Záro-
veň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, 
ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má 
právo. Pak na něj můžeme spoléhat. 
Dnes zahajujeme Rok biřmování. Většina dospělých 
tuto svátost přijala, i když i mezi staršími je řada vě-
řících, kteří v mládí neměli možnost biřmování při-
jmout. Teprve biřmováním se však dovršuje naše přijetí do církve. Každý, 
kdo přijal nebo chce přijmout svátost manželství nebo být kmotrem, má 
být biřmovaný. Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmo-
vaní, aby se přihlásili k přípravě na přijetí této svátosti. Starým a nemoc-
ným i v domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování 
kněží třeba společně s pomazáním nemocných.
 Proč je biřmování důležité? Vzpomeňte na apoštoly. Měli nejlepšího 
učitele, sám Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky, a přece ve zkouš-
ce neobstáli. Jidáš zradil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod křížem. 
Když na ně však sestoupil Duch Svatý, stali se odvážnými svědky zmrt-
výchvstalého Krista. Předávali víru a zapalovali v lidech lásku k Ježíši. Přes 
všechny překážky církev rychle rostla. Duch Svatý skrze ně budoval Boží 
království ve světě. Že my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali 
všechny kolem nás? Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se pů-
sobení Ducha Svatého! On může změnit i dnešní svět!
 Co znamená mít Svatého Ducha? Znamená to podobat se Kristu, kte-
rý je plný Ducha. Znamená to myslet a jednat podobně jako Ježíš. Proto 
se budeme v tomto roce často dívat na Ježíše skrze evangelia, jako se rádi 
díváme na obrázky těch, které máme rádi. Každému doporučuji přečíst si 
denně malý kousek evangelia, abychom se jaksi přes ten úryvek podívali 
na Ježíše, s nímž máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na 
mém místě dělal Ježíš? Pokusme se jednat jako on a modleme se o Ducha 
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Svatého, aby nám připomínal Ježíšova slova a jeho příklad, aby nám dával 
sílu jednat podle jeho vzoru. 
 Kdy můžeme počítat s pomocí Ducha Svatého? Duch Svatý je Láska 
mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Kdo 
miluje, zachovává přikázání, říká Pán Ježíš, a hledá dobro druhého. Jednej-
me podle Božích přikázání a dělejme skutky lásky k bližnímu. Pak pozná-
me, že Duch Svatý je v nás a působí v nás. O to se můžeme snažit každý 
den a časem poznáme, jak v nás roste Boží království.
Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci 
a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od Seslání Ducha Svatého 
misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přivá-
děli do společenství církve nové lidi. Kdo si nechává poklad víry jen pro 
sebe, je ošklivý sobec. I o víře platí, že ten dar jsme dostali proto, abychom 
mohli být užiteční. Snažme se dělit o svou víru s těmi, kteří ji ještě nepo-
znali, nebo se od ní vzdálili. Ale dříve než někoho oslovíme, modleme se 
za něj, aby naše svědectví dobře přijal, a taky za sebe, abychom to doved-
li správně formulovat. Především ale usilujme o to, aby lidé mohli poznat 
Boží lásku z našeho jednání.
Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha 
Svatého a o slavnosti prožijeme obnovu této svátosti.
 Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se 
společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. 
Ať se nyní v těchto skupinách znovu setkají a vymění si zkušenosti svého 
křesťanského života a vzájemně se povzbudí, ať se i společnou modlitbou 
připraví na obnovení života v Duchu Svatém.
Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol 
dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Možná jsme tro-
chu zapomněli takový úkol plnit. Vzpomeňme na kmotřence 
a především se za ně letos často modleme. Bylo by dobře kaž-
dý den prosit Pána, aby jim nahradil, co jsme my zanedbali.
Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. 
Začněme toto adventní snažení prožívat s denním úryvkem 
evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláš-
tě se snahou připodobňovat se Kristu, jednat tak, jak on by 
to dělal na našem místě, a ukazovat mu lásku zachováváním 
jeho přikázání. Už tyto Vánoce budou o to krásnější.

                Ke společnému úsilí každému z Vás ze srdce žehná 
arcibiskup Jan
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OBČanSKÉ SdrUŽení Sv. BarBOra InFOrMUJe 3/2011
 Vážení farníci, vážení příznivci „Barborky“, vážení přátelé.
 Blíží se prosinec a s ním patrocinium sv. Barbory, které je 
kostel zasvěcen.
 Nastává čas, kdy uzavíráme čtvrtý rok prací na obnově kos-
tela a s ním také bilancování plánu, který byl pro letošní rok 
připraven a který byl postupně realizován.
Co se podařilo a co chceme široké farní a zábřežské veřejnosti 
ukázat, Vám stručně představíme v této zprávě a na vlastní oči 
se můžete potom přesvědčit v neděli 4. prosince. 
V březnu započaly práce v technické části původní sakristie in-
stalací zřizovacích předmětů.
 K dispozici je nyní nejen zdroj teplé vody, ale také toaleta přístupná pouze venkovním 
vstupem a to i bezbariérově imobilním spoluobčanům.
 Restaurován byl pískovcový práh před presbyteriem a schodiště pod kůrem. Tyto prá-
ce provedl sochař a restaurátor pan Hořínek z Olomouce a podle hodnocení památkářů 
jsou provedeny v dobré kvalitě.
 Na tyto práce postupně ve třech etapách navázala pokládka nové dlažby v presbytáři, 
pod věží a v hlavní lodi kostela. Pokládku dlažby, dodané firmou Rocersa ceramica ze Špa-
nělska, realizovali pod vedením Ing. Hrdiny pracovníci firmy Stavrel Hanušovice.
 Do soklů byly svépomocí zapraveny větrací lišty a následně provedena jejich přemalba.
 Veliký kus práce zde odvedl pan František Lažek, kterému stejně jako ostatním pat-
ří veliký dík. V průběhu roku probíhaly pod vedením pana Tempíra a ve vysoké profesní 
úrovni Pavla Hampla dokončovací práce na elektroinstalaci v půdním prostoru a ve věži. 
 Bylo nainstalováno nasvětlení obrazů Křížové cesty a hlavního oltářního obrazu, zpro-
vozněny zásuvkové okruhy a před dokončením je provedení elektrorevize.
 V červnu bylo dodavatelsky provedeno ozvučení kostela, na kterém se finanční dotací 
podílel Olomoucký kraj.
 Kostel má nové elektronické protipožární zabezpečení a zabezpečení proti nežádoucí-
mu vniknutí, které provedla firma Kosek – zabezpečovací systémy, z dotace MK ČR.
 V závěrečné fázi a před dokončením jsou restaurátorské práce na tumbě a vlastním 
svatostánku, které provádí akademická malířka a restaurátorka paní Marie Trizuljaková.
 Současně s dokončením restaurátorských prací budou nainstalovány stupně před ol-
tářem a plato pod svatostánkem, které je vyrobeno z dubového masivu firmou pana Jana 
Mynáře.
 Podařilo se restaurovat plastiku „Ukřižovaného Krista“. Práce prováděl pan V. Novotný 
za finanční pomoci otce Františka Eliáše.
 Veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých dílčích prací prováděných v letošním 
roce jsou beze zbytku uhrazeny. 
 Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste přispívali ať již finančně, radou a nebo po-

mocí uskutečnit toto velké dílo, které budeme jednou předávat dalším generacím 
ve stavu, za který se nebudeme muset stydět.
Jako malé poděkování přijměte pozvání na adventní koncert, který se usku-
teční na svátek sv. Barbory v neděli 4. prosince 2011 v 15.30 hod. přijďte se 
zaposlouchat do nádherných tónů českých a světových klasiků v podání žáků 
ZUŠ v Zábřeze.    Za řídící výbor Dr. Alois Frank, za dozorčí radu Josef Klimek
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KŘíŽeM KrÁŽeM pO HaItI   pokračování č. 10
 Domluvili jsme se, že ráno zajedeme 
v Léoganu na mši a potom vyrazíme na cestu. 
Bohužel se nám ale nepodařilo zjistit, kdy je 
v katolickém kostele bohoslužba. Přišli jsme 
až do druhé poloviny, což nás hodně mrze-
lo. Současný katolický kostel je vlastně provi-
zorní stavba. Jedná se o velký stan z plachet 
na docela chatrné dřevěné konstrukci, který 
je na místě bývalého kostela. Z něho zůstala 
jen poškozená podlaha a obětní stůl. Přesto 
byl plný lidí a vnější podmínky nic neubraly 
na slavnostním rázu bohoslužby. 
 Nedělní mše je na Haiti vždycky slavnost 
se vším všudy. Lidé mají na sobě slavnost-
ní oblečení – to nejlepší co mají. Vždyť jdou 
na setkání s Bohem do jeho domu. Nechybí 
sbor zpěváků, slavnostní průvod, bubny. Lidé 
také přispívají do sbírky, přestože sami často 
mnoho nemají. Vybavil jsem si texty z evan-
gelia o „vdovině haléři“. Když jsem do košíku 
vkládal svůj dar, uvědomil jsem si, že všichni v tom kostele vlastně přispěli ze svého nedostat-
ku a já jsem v porovnání s nimi dával ze svého přebytku. Toto jsou okamžiky, které mění naše 
myšlení a náš život. Modlil jsem se v duchu za to, abychom měli možnosti dál lidem na Haiti 
pomáhat a také za moudrost, abychom to dělali správně. Po mši se lidé setkávají, mluví spolu 
a jen pomalu se rozcházejí do svých domovů.
 My jsme se chtěli ještě podívat do města. Na centrum Leoganu je smutný pohled a dů-
sledky zemětřesení jsou opravdu obrovské. Spadlé domy, kostel srovnaný se zemí, na někte-
rých místech není v ulici ani jeden dům v pořádku. 
 Poškozené je skoro všechno, ale přesto jsem si všimnul, že staré koloniální domy jsou po-
škozené méně. Chudoba a nedostatek prostředků při stavbě novějších budov si vybraly svou 
daň. Nezdrželi jsme se dlouho. Po návratu na misi jsme se sbalili, poobědvali, rozloučili se 
s Endym a vydali se do vnitrozemí na druhou stranu Haiti.
 K mému překvapení byla cesta na místní poměry velmi dobrá. Asfaltka bez větších děr 
a poměrně rovná. Náš řidič si to vysloveně užíval, protože místy mohl jet rychlostí kolem 100 
kilometrů za hodinu. 
 Moc se mi nedařilo plnit svoje předsevzetí, že budu stále ve střehu a budu fotit a filmovat 
zajímavá místa. V autě jsme měli klimatizaci a deficit spánku na mne dolehl naplno. Většinu 
cesty jsem prospal, doufám, že alespoň potichu. Irena nic neříkala a Jamesovi bych nerozu-
měl. 
 Přesto jsem zaregistroval, že se krajina začala měnit. U pobřeží na východní straně Haiti 
byly velké kokosové háje, jaké jsem předtím neviděl. Krajina je většinou jen kousek od pobře-
ží hornatá nebo alespoň hodně zvlněná. Na první pohled byl všude mnohem větší pořádek 
než na místech, která jsme navštívili dříve. Nevím čím to je, ale změna byla markantní. Viděli 
jsme domečky, které byly sice podobně chudé jako například v Léoganu, ale byly upravenější 
a bylo vidět, že některým lidem opravdu záleží na tom, jak vypadají a snaží se, aby byly hezké. 
Alespoň já jsem tento dojem získal.  Václav Keprt (pokračování příště)
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 20. listopadu: Červená Voda 2.114; Domov důchodců sv. Zdislavy 225; 
Písařov 1.540; Jakubovice 70 Kč. dary: Červená Voda - Haiti 1.208 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
v  Roráty v Červené Vodě budou bývat v úterý a ve čtvrtek v 7.00 hod.
v  Adorace za uzdravení bude v Červené Vodě v neděli 4. prosince v 15.00 hod.
   P. Radek Maláč

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírka z neděle 20. listopadu: Mohelnice 5.466; Úsov 1.645; Studená Loučka 360 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v  Ve středu 30. listopadu v 18.00 hod. se na faře koná setkání lektorů nad Písmem.

„ZnÁte nÁS“. Vernisáží bude zahájena v pondělí 5.12.2011 ve 14 hodin 
v Duhové čajovně v Mohelnici (nám. Svobody 8) výstava obrazů uživatelů 
Denního stacionáře Okýnko Mohelnice. Díla vznikala během roku v rámci 
projektu „Znáte nás“ a klienti v nich různými výtvarnými technikami vyja-
dřují své pocity, nálady a prožitky. Výstava bude v čajovně ke zhlédnutí do 
konce letošního roku. „Opravdu nás znáte? Přesvědčte se na vlastní oči.“ 

postřelmovsko postřelmovsko

v nedělI Je MIMOŘÁdnÁ SBírKa na OpravY KOStela v Lesnici (minule 
2548 Kč) a na opravy farního kostela v Chromči (minule 2750 Kč) a v Sudkově (minule 
960 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
na CHarItU Se vYBralO: v Postřelmově 6302 Kč, v Chromči 2800 Kč, v Sudkově 
1220 Kč, Lesnici 1966 Kč a v Dlouhomilově 1027 Kč. 

v  Před prvním pátkem v měsíci bude MIMOŘÁdnÁ pŘíleŽItOSt SvÁtOStI 
SMíŘení ve středu v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00 a v pátek v Po-
střelmově od 16.00 hodin. 
v  O první prosincové sobotě 3.12. bude MarIÁnSKÁ pOBOŽnOSt v pOStŘel-
MOvě od 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

prOdeJ vÁnOČníCH HvěZd. vánoční hvězdu si můžete 
zakoupit v našich kostelech v sobotu nebo v neděli 3. a 4. 12. 
2011 po předchozím objednání. Objednávky Vánočních hvězd 
se uzavírají v neděli 27.11.2011. Zakoupením této květiny pomá-
háte hematologicky a onkologicky nemocným dětem při Fakult-
ní nemocnici v Olomouci. Za 13 let se pro podporu těchto dětí 

získalo celkem Kč 8.220.321 Kč. Květina stojí Kč 100 Kč, z toho 60 Kč činí dar na konto 
Sdružení Šance. Vážíme si Vaší podpory a věříme, že Vánoční hvězda rozzáří i o letoš-
ních svátcích mnoho domovů.
 Prodej po mši svaté: dlouhomilov v sobotu 3.12. od 17 hod., Chromeč v neděli 4.12. 
od 11 hod., lesnice v neděli 4.12. od 9.30 hod., postřelmov v neděli 4.12. od 8 hod., 
a Sudkov v sobotu 3.12. od 16 hod.  Ludmila Leharová

 



11

lošticko      lošticko      lošticko
ČaS tICHa a ZaMYŠlení. ZvlÁdneMe tO?
Na ulicích a v obchodech vidíme, že se blíží doba vánoč-
ní. Začnou předvánoční trhy provoněné svařáčkem, pun-
čem a doplněné neodmyslitelnými tretkami. Oficiálně za-
číná Advent první neděli adventní, letos 27. listopadu. Vě-
řící člověk by se měl rozhodnout, jak chce k Vánocům 
přistupovat, zda lhostejně nebo uvážlivě a se zbožností. 
Mnozí vědí, že advent znamená příchod. K tomuto času 
přináleží také důležitá otázka: žiji tak, abych mohl v každé životní době vydat počet ze svého 
života? U adventního věnce je čas ke ztišení a zamyšlení. Chci-li si pomoci, musím napřed 
mlčet. A v mlčení je třeba naslouchat. Významný křesťanský filosof 20. stol. Josef Pieper (*4.5. 
1904 + 6.11. 1997) řekl: „Jen ten, kdo mlčí, slyší.“ Jazzový odborník a tenorsaxofonista Joa-
chim Ernst Berendt (1922-2000) je známý výrokem: „Nový člověk bude mlčícím a nasloucha-
jícím, nebo nebude ničím.“ Kéž nás letošní Advent vede k znovuobjevení vzácného daru ticha 
a přemýšlení! Zkusme tento prostor vytvořit sobě a svým bližním. 

pOUŤ Ke Sv. BarBOrCe. V sobotu 3. prosince Vás zveme na tradiční pouť ke sv. Barbor-
ce na Masnicích u Žádlovic. Startujeme ve 12.00 hod. od kostela sv. Prokopa. Zastavíme se na 
Chlómko. Pak budeme pokračovat pěšky kolem zámku až k soše sv. Barbory, kde bude boho-
služba slova. Pouť ukončíme v příjemném prostředí kavárny Sirkárna na Jevíčské ulici. 
Misijní tým moderuje duchovní obnovu ve farnosti Chrudim před 2. adventní neděli. Prosí-
me o modlitby a děkujeme Vám za přízeň! Požehnaný advent Vám vyprošují loštičtí pastýři

štítecko      štítecko      štítecko
Sbírka z neděle 20. listopadu: Štíty 3.250; Cotkytle 890; Horní Studénky 1.500 (na charitu 
2.800 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
v ÚMYSlY na MŠe SvatÉ pro Štíty, Horní Studénky a Cokytli na rok 2012 si můžete dát 
zapsat v zákristiích.  P. Stanislav Suchánek. 

farnosti spravované z  tatenice
Sbírka z neděle 20. listopadu: Lubník 1.000; Tatenice 1.550; Hoštejn 1.900; Kosov 620 (+ dar 
500Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

adventní KOnCert v tatenICI: v sobotu 10. prosince ve 14 hod. jste srdečně zváni 
na koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který se uskuteční v místním kostele sv. Jana 
Křtitele. Zazní díla dávných i současných mistrů.

v v v
FarnOSt ZvOle. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo pomáhají uklízet farní kostel ve 
Zvoli. Po tři roky nás bylo čtrnáct rodin - skupinek. Úklid vycházel čtyři až pětkrát za rok.
Někteří ze zdravotních - či věkových důvodů s úklidem chtějí končit, proto bychom vás chtěli 
požádat - poprosit, komu to zdraví jen trochu dovoluje, abyste nás posilnili a pomohli doplnit 
o ty, kteří nás chtějí s úklidem opustit. Čím více nás bude, tím lépe!! Prosím, nehoďte tuto naši 
prosbu - jak se lidově říká za hlavu, porozmýšlejte, a co nejdříve se mezi nás přihlaste, aby se 
opět mohl vypracovat plán rozpisu úklidu na příští rok 2012. Ať vás PANNA MARIA NEPO-
SKVRNĚNÉHO POČETÍ posiluje ve vašem správném rozhodnutí se.   Dagmar Václavková
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tUtO nedělI 27. lIStOpadU BUde v ZÁBŘeZe SBírKa 
na el. pOHOn ZvOnU Sv. JOSeFa
Sbírky z neděle 20. listopadu: Zábřeh 10.530; Jedlí 1.700; Svébo-
hov 2.000; Klášterec 1.220; Zvole 5.020; Maletín 2.090 Kč. darY: 
Zábřeh – na zvony 2.000; na Haiti 500; Jedlí – na opravy kostela 
10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
darY na leprU: dne 20. listopadu byla z Rovenska předána 
částka ve výši 3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.      
                                                                                        Marie Zíková

tuto neděli 27. listopadu v 8.30 hod. 
bude v děkanském kostele sv. Barto-
loměje celebrovat mši svatou otec ro-
dolphe Baltazar administrátor far-
nosti Baie de Henne a děkan v Mole 
Saint nicolas na severu Haiti. Znovu 
se s ním v kostele sv. Bartoloměje se-
tkáme odpoledne od 14.30 hod. při 
besedě o pokračování misijních pro-
jektů v nejchudší části HaItI. Beseda bude zakončena 
požehnáním otce rodolpha.                                P. František Eliáš

 Otec Balthazar se narodil v srpnu roku 1970 na Haiti. Zkušenosti i vědomosti získá-
val v USA i Kanadě. Přesto, že u Haiťanů bývá pravidlem v těchto končinách zůstat, on 
se vrátil na sever Haiti, odkud pochází, aby mohl pomáhat zdejším lidem žít lepší život. 
V obou farnostech, kde pracuje, se věnuje nejen službě duchovní, ale stará se také o vzdě-
lávání dětí ve farních školách, o sociální a zdravotní situaci obyvatel.
 Program jeho pobytu je velmi pestrý, setká se například s arcibiskupem olomouc-
kým a 29. listopadu bude hostem v Dobrém ránu s Jedničkou. V Olomouci bude vzác-
ným hostem dvou kulturních akcí Arcidiecézní charity Olomouc v rámci projektu „Po-
máhejte s námi“. 

CHarIta ZÁBŘeH - dobrovolnické centrum.
Slušná maminka 35 let (s šestiletou dcerou) pracující pro charitu (se seniory, 
tělesně, mentálně postiženými lidmi), hledá v tíživé životní situaci podnájem 
v Zábřeze, či jeho blízkém okolí (Nemile, Rovensko...) za přijatelnou cenu. 
Přivítá i část rodinného domu se staršími lidmi (není podmínkou), kterým 
ráda vypomůže se zahradou, nebo v domácnosti, případně byt 2+1. Maxi-

mální částka do 5000 Kč (kompletně). Děkujeme za solidní nabídky. Tel: 725 838 412, 
volejte od 12.00 – 20.00 hod.

 


