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18. 11. 2012
Ročník XIX., číslo 47
33. neděle v mezidobí
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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej,
ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

ŽALM 16
1 Dan 12,1-3
Ordinárium: latinské č. 509

2.žid 10,11-14.18
Mk 13,24-32
Příště Olejníkovo č. 502

„V těch dnech,
po velkém soužení,
se zatmí slunce
a měsíc přestane svítit,
hvězdy budou
padat z nebe
a hvězdný svět
se zachvěje.“

Mk 13,2444

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek

Čtvrtek 21. listopadu památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Tato památka má svůj původ na Východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž
Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla sice v dalších stoletích zbořena, ale
křesťané na Východě slavili tento den dále. Spolu s nimi si dnes připomínáme osobní zasvěcení Panny Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu do služeb
díla spásy a stala se tak vzorem Bohu zasvěceného života. Zároveň ji uctíváme jako živý Boží chrám, jímž byla od okamžiku svého početí.
22. listopadu památka sv. Cecilie, panny a mučednice

MALETÍN. Tuto neděli 18. listopadu můžete putovat do maletínského farního kostela sv.
Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ se sejde ve Svébohově v pondělí 19. listopadu v 17 hod.
P. Pawel Zaczyk.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 21. listopadu.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
MŠE SVATÁ ZA ZÁBŘEŽSKÉHO KOSTELNÍKA
PANA JINŘICHA MAJSTRŠÍNA.
V předvečer památky sv. Cecilie, patronky hudby, ve čtvrtek 22. listopadu
při mši svaté v 17.30 hod., vzpomeneme nedožitých 90 let zábřežského kostelníka pana Jindřicha Majstršína.
Liturgii doprovodí pěvecký sbor CARMEN.
P. František Eliáš
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V ZÁBŘEZE. Příprava na udělování
Svátosti pomazání nemocných v Zábřeze bude probíhat od
pondělí 26. listopadu do středy 28. listopadu. Program: 8.45 příprava
modlitbou růžence, 9.15 promluva k tématu, 9.40 Mše svatá.
Udělení Svátosti pomazání nemocných bude ve čtvrtek 29. listopadu při Mši svaté v 9.40 hod.
P. Lev Eliáš
V neděli 25. listopadu v 15 hod. jste zváni ke mši svaté do kostela svatých Jana a Pavla
v Pobučí.
P. Pawel Zaczyk
V pondělí 26. listopadu v 16 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje nejen pro poutníky do
Svaté Země celebrovat mši svatou Mons. Pavel Posád titulární biskup ptujský a světící biskup českobudějovický.
P. Frantšiek Eliáš
NÁCVIK RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ je každé úterý v 17 hod. v ZUŠ
Zábřeh. Přijďte všichni, kteří rádi zpíváte ať důstojně oslavíme Narození
Páně.
Dagmar Braunerová
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FARNOST JEDLÍ NAVŠTÍVÍ BISKUP PAVEL POSÁD.
Mons. Pavel Posád světící biskup českobudějovický
přijal pozvání sester boromejek a jedelské farnosti.
Bude v Jedlí předsedat liturgii o Slavnosti Ježíše Krista
Krále v neděli 25. listopadu v 9 hod. Odpoledne v 15 hod.
se ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí uskuteční benefiční koncert, nad kterým spolu s emeritním senátorem Ing. Adolfem Jílkem převzali záštitu.
Martin Hroch, jedelský učitel hudby, pozval na tento významný koncert známou mezzosopránistku Janu Wallingerovou, kterou na cembalo a piano sám
doprovodí. Koncert bude poděkováním
jedelským občanům za zapojení se do
generální opravy interiéru farního kostela sv. Jana Křtitele a za štědrost při sbírce na opravu kostela. Opravy již značně
pokročily, jak se bude moci každý návštěvník přesvědčit.
Pastorační rada farnosti Jedlí
ČKA pozvala na středu 28. listopadu Miloslava kardinála Vlka, který bude v Katolickém
domě od 18 hod. přednášet na téma
KONCIL PADESÁTILETÝ A ROK VÍRY – EVANGELIZACE DNES.
PhDr. Miloslav kardinál Vlk se narodil 17. května 1932 v Líšnici
u Milevska. V letech 1990–1991 byl krátce 10. biskupem českobudějovickým. Jeho biskupské heslo zní: „Aby všichni byli jedno“.
Od roku 1991 do roku 2010 byl z titulu pražského arcibiskupa primasem českým, t. j. hlavou římskokatolické církve v Česku. Kromě toho
byl i předsedou nejprve Československé (1991 až 1993) a později České
biskupské konference (1993 až 2000). Tuto funkci převzal v roce 2000
olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V letech 1993 až 2001 byl Miloslav Vlk prezidentem Rady evropských biskupských konferencí. Od roku 1994 je moderátorem
Hnutí Fokoláre. V dobách pronásledování katolické církve v Československu komunistickým
režimem působil částečně v oficiální, státem kontrolované části církve a částečně v neoficiální
„skryté církvi“. Jako biskup, kterým se stal po pádu komunistického režimu, pracoval na obnově zdevastovaných církevních struktur a vedl boj za navrácení církevního majetku, o který totalitní režim církev připravil. Ve funkci arcibiskupa řešil například kauzu krize katolické
teologické fakulty UK, v době jeho působení jednal Vatikán s českou církví také o řešení tajně
vysvěcených kněží a biskupů.

DIAMANTOVÁ SVATBA

29. 11. 2012 to bude přesně 60 let, kdy přijali svátost manželství

Marie a Josef Hajtmarovi z Rovenska.
Blahopřejeme a přejeme hojnost Božího požehnání.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – OTÁZKA PARUZIE V NOVÉM ZÁKONĚ

Mar. 13,24-34 KKC 671-674
Už mnoho slov zde bylo napsáno o problematice osobních
osudů, smrti a věčnosti. Ale je třeba položit si také otázku,
co v budoucnosti čeká lidský rod jako celek. Po více či méně
dlouhém údobí tisíciletých lidských dějin očekáváme v síle
křesťanské naděje jejich vyvrcholení a naplnění jejich smyslu,
spočívajícího především v radostné události druhého příchodu Kristova na tuto zem - PARUZIE.
Prvý příchod Kristův se odehrál vtělením druhé božské osoby
Slova na počátku křesťanské éry - roku 1. našeho letopočtu. Byl
příchodem Boha - Ježíše Krista, Trpícího Služebníka a Muže bolesti. Tuto jedinečnou, až úchvatnou skutečnost si lidstvo ovšem
nijak zvlášť neuvědomovalo. Naproti tomu očekávaný druhý příchod Krista bude příchodem ve slávě a moci jeho oslaveného lidství. Tato událost bude mít
všeobecný dopad pro všechny lidské bytosti všech věků.
Podívejme se nyní, jak se tato pravda projevuje v evangeliích.
Ježíši Kristu jako Králi se má podřídit celý svět. Zatím je jeho království, byť nedokonale přítomno v Církvi.
Toto království je ohrožováno silami nepravosti, zvláště pak bezbožectvím. Toto porušení daného řádu se vztahuje i na tvorstvo, které dosud sténá, trpí a čeká, až se Boží synové
zjeví ve slávě, aby bylo osvobozeno z poroby hříchu. Vše tak čeká, až nastane nové nebe a
nová země, v nichž bude sídlit spravedlnost. Aby tento stav nastal brzy, aby se urychlil Kristův návrat na tuto zemi, proto se křesťané, zvláště při slavení mše svaté modlí: „Přijď, Pane
Ježíši! Na tvůj příchod čekáme. Maranatha!“ (Zjev 22,20).
Apoštolové stále doufali, že Kristus po svém zmrtvýchvstání obnoví slávu bývalého izraelského království, v němž oni zaujmou přední místa (Sk 1,6). Ovšem o toto pozemské
království Ježíš nestál a ani neusiloval, myslel na království, které nastolí při svém druhém
příchodu na svět - království spravedlnosti, lásky a pokoje. A když se ho tázali na přesnou
dobu tohoto příchodu, i sám Ježíš dal v této věci najevo svou nevědomost prohlášením, že
jako člověk to nezná, a ani nepatří k jeho poslání oznámit tento čas: „O tom dni však nebo
o té hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, toliko Otec.“(Mar 13,32) Ježíš jen vyzývá
k bdělosti, musíme se mít na pozoru, bdít a modlit se, než ten čas nastane.
Novozákonní biblické výpovědi ohledně tohoto tématu připouštějí uskutečnění Kristova druhého příchodu v době jednak velmi blízké i naopak velmi vzdálené. Pokusy adventistických sekt tuto dobu stanovit přesným výpočtem, jsou v zásadním rozporu s Ježíšovými
(Sk 1,7) i Pavlovými slovy ( l. Sol 5,1-2).
Přes tento zásadně nevypočitatelný čas paruzie, předpokládají biblické texty, že se před
Kristovým druhým příchodem musí nejprve splnit některé předpoklady. K těmto předpokladům patří, že v té době bude Kristovo evangelium hlásáno již po celém světě (Mat 24,14
+ Mar 13,10), že dojde k obrácení židovského národa jako celku (Řím 11,25 - 32). Předpoklad Eliášova příchodu se považuje již za splněný a to působením a smrtí Jana Křtitele (Mat
11,14+ 17,12 + Mar 9,13). Dalším předpokladem je vystoupení Antikrista.
Pod jménem Antikrista se mohou sice skrývat též různá světová, zásadně protibožská
hnutí a protikřesťanské směry (1 Jan 2,18. 22; 4,3+ 2 Jan 7), avšak vzhledem k nápadně zdů4

razňovanému osobnímu charakteru tohoto pojmenování (2 Sol 2,3-4) se má zřejmě jednat
o určitou významnou osobnost, která bude protibožské a protikřesťanské útoky celosvětově koordinovat a reprezentovat. S tím souvisí i před paruzií předpokládané masové odpady
od víry (Mat 24,5 + 2. Sol 2,3) a všesvětové společenské a kosmické katastrofy dopuštěné
na lidi Bohem (Mat 24,7. 29). Zatímco většina minulých i soudobých politických vizí o budoucnosti lidstva slibuje různé formy „pozemského ráje“ - komunismus, všesvětová společnost -pouze jakési vyvolené budoucí elitě, týká se druhý příchod Kristův všech lidských
bytostí všech věků. Má-li se paruzie týkat i miliard lidských bytostí již zemřelých, musíme
nutně počítat i s jejich vzkříšením. Nesprávný je výklad části Zjevení 20, 4 - 10, že před všeobecným vzkříšením na konci světa mají vstát z mrtvých jen spravedliví lidé, kteří s Kristem, viditelně mezi nimi přítomným, budou vládnout na zemi tisíc let, a teprve potom nastane konec světa a obecný soud.
Na závěr uveďme z mnohých biblických zpráv a z evangelií i z novozákonní literatury aspoň jeden základní úryvek týkající se průběhu paruzie a druhého příchodu Krista
na svět. Je to začátek bojů posledních dnů. Je to čas čekání a bdělosti: „Ale v těch dnech po
onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou
mocí a slávou.
Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země
po nejzazší konec nebe.“ (Mar 13,24-27).
P. Antonín Pospíšil

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A NABÍDKA STUDIA

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži nabízí nadaným žákům 7. a 9. tříd základních škol, zájemcům o studium ve školním
roce 2013/2014 možnost prohlédnout si školu a získat podrobné
informace v sobotu 1. prosince 2012 od 9 do 12 hod.
Podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého
studia: úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky.
Žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích zkoušek.
KONTAKT: Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz,
tel. 573 501 111 ag@agkm.cz

Stojanovo gymnázium Velehrad, vás zve na dny otevřených dveří:
pátek 30. 11. 2012 od 10.00 do 17.00 hod.
sobota 1. 12. 2012 od 8.00 do 12.00 hod.
pátek 25. 1. 2013 od 10.00 do 17.00 hod.
sobota 26. 1. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
SGV je čtyřleté všeobecné církevní gymnázium. V průběhu studia je kladen důraz na výuku jazyků podpořenou zahraničními výjezdy žáků. Výuka je doplněna Projektem osobnostního rozvoje, který chce pomoci mladým lidem v osobním růstu. Součástí školy je také
Domov mládeže a Středisko pro volný čas, které nabízí množství vzdělávacích, sportovních
i uměleckých aktivit.
KONTAKT: SGV Velehrad 1, 687 06, tel. 572 571 091, e-mail: gym-velehrad@sgv.cz
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KOSTEL sv. BARBORY 1. prosince 2012 v 10 hod.
Právě na tento den a avizovanou hodinu je připravována děkovná mše, kterou bude celebrovat světící
biskup Josef Hrdlička, mše, která by měla být díkuvzdáním za všechnu Boží milost, které se nám dostalo v uplynulých pěti letech při opravě filiálního
kostela sv. Barbory v Zábřeze.
Ano, pět let probíhají opravy, kdy „ BARBORKA“,
postupně v rámci možností a dostupných finančních
zdrojů, spojených s Vaší štědrostí a ochotou pomoci,
pomalu měnila svoji původní podobu do nové neotřelé
krásy.
Ano, podařilo se v letošním roce dokončit to nejpodstatnější proto, aby kostel mohl plnit
svoji liturgickou funkci, aby mohl žít a dávat lidem pocit sounáležitosti s Bohem.
V průběhu roku se podařilo díky velké štědrosti sponzorů vybavit novou sakristii nábytkem; z dubového masívu vyrobit a postavit nové lavice, které jsou vybaveny vytápěním přímotopnými tělesy a navíc přikoupit 50 ks židlí pro navýšení kapacity míst k sezení.
Je nainstalováno nové osvětlení hlavní lodi kostela a před dokončením je nasvícení prostoru presbyteria novými reflektory.
V ateliéru restaurátorky paní Trizuljakové v Seničce na Hané probíhají závěrečné práce
na restaurování obrazů Nanebevzetí Panny Marie a Stigmatizace sv. Františka, které byly původně součástí bočních oltářů. Dílo je před dokončením a instalace obrazů bude hotova nejpozději do 25. listopadu 2012. Restaurování je financováno z dotace Olomouckého kraje.
V letních měsících proběhlo, z dotace Ministerstva kultury, metodou tzv. thermosanace
ošetření půdního prostoru proti dřevokaznému hmyzu (larva tesaříka za pět let své existence
vyvrtá díru o průměru cca 5mm a délce až 300metrů). Vynaložené náklady 227 tis Kč (podíl
občanského sdružení 22.700 Kč). Při podrobné kontrole se ukázalo, že bude nutné s pomocí
stejné technologie ošetřit také věž a zvonové stolice, kde se potvrdil výskyt tohoto škodlivého
brouka. Dodatečná žádost o navýšení dotace z MK ČR v roce 2012 byla zamítnuta. Druhou
etapu proto musíme provést nejpozději příští rok.
Součástí prací, které budou realizovány v roce 2013, je oprava pozednic na severní straně lodi kostela, které jsou devastovány masivním působením tesaříka a dále oprava nosného
systému krovů a některých stropních trámů. Statický posudek a projekt na opravu vypracoval
pan Ing. Kordas. Máme první cenovou nabídku a rozpočet nákladů je ve výši 229 tis. Kč.
Na jedné straně bychom chtěli říct, že dílo bylo podle plánu dokončeno včas a v dobré
kvalitě. Na druhé straně ale to, co bylo v letošním roce zjištěno, nás nutí, abychom výše uvedená zjištění v předávacím protokolu prohlásili za vady a nedodělky a v roce 2013 se postarali
o jejich odstranění. Rozpočtované náklady na tyto práce dosahují částky téměř 350 tis. Kč.
Věříme, že i tento poslední krok se s Vaší pomocí podaří se ctí dokončit.
	Barborka v sobotu 1. prosince otevírá svoje dveře zábřežským farníkům, aby se na vlastní oči podívali na proměnu kostela a společně prožili první velký liturgický obřad – benedikační mši, kterou bude sloužit světící biskup Josef Hrdlička, kterého se Zábřehem a blízkým
okolím pojí velice silná pouta. Současně touto mší chceme poděkovat všem, kteří v jakékoliv
podobě zanechali svoje otisky na tomto díle postaveném ke cti a slávě Boží.
Dr. Alois Frank - za řídící výbor Josef Klimek - za dozorčí radu
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CHARITA ZÁBŘEH

Společnost REPARTO Zábřeh s.r.o., je od pololetí letošního roku právním
nástupcem úseku chráněných dílen a pracovišť Charity Zábřeh. K této změně
nás přinutila legislativní změna novelizace zákona o zaměstnanosti. Se zrušením pojmu chráněná dílna, přestalo být možné zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci pestré činnosti naší neziskové organizace. Založili jsme tedy samostatnou sociální firmu, kde jsme veškerou činnost i zaměstnance, snad kromě zábřežské šicí
dílny, převedli.
V těchto dnech dokončují bývalí zaměstnanci Charity Zábřeh doslova „obří“ zakázku pro Charitu ČR
v podobě výroby 3 190.000 kusů dutinek tříkrálových cukříků. Další významná zakázka společnosti REPARTO se realizuje v potravinářském provozu loštické dílny pro firmu HOPI POPI a.s. Již od
srpna se zde kompletují košíky se sušeným ovocem,
které jsou určeny pro obchodní řetězce na předvánoční tuzemský i zahraniční trh – do Německa,
Rakouska, Polska i Slovinska. Pracovníci seskládají
zhruba 340 tisíc ovocných košíků a jejich rukama
projde skoro 150 tun sušeného ovoce. Nejžádanějším tvarem bambusových podtácků je v tomto období motiv hvězdy, ryby, komety a stromku. Kromě
ovocných košíků se zde také kompletuje 13,5 tisíce figurek čertíků, jež jsou tradičním výrobkem pro
rakouský trh.
Pro firmy v našem regionu tak již několik let
připravují vánoční nabídkovou akci, při níž mohou svým zaměstnancům, obchodním
partnerům a přátelům darovat místo tradiční čokoládové kolekce zdravější alternativu
v podobě kolekce ovocné. „Možná, že i na vašem stole se letos objeví pozdrav z Loštic
v podobě ovocného košíku. Výrobky je možné zakoupit v recepci Charity Zábřeh, případně je lze elektronicky objednat v e-shopu na adrese www.charitazabreh.com/eshop.
		
Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh
Ve dnech 22. – 23. listopadu 2012, proběhne v Oáze – centru denních služeb Charity Zábřeh na Žižkově ulici 15, adventně laděná
výstava „Cesta ke světlu“. Světlo lampiček, svíček i svícnů bude návštěvníky provázet v prostorách Oázy i na netradičních místech
a pro zájemce bude připravena tvořivá dílnička v podobě zdobení svíček. Veškeré výrobky
bude možné si zakoupit a podpořit práci a další rozvoj centra. Na setkání s vámi se těší klienti
a pracovníci Okýnka a Oázy.
Jana Skalická, propagace@charitazabreh.cz, tel 736 509 431
NA KONCI SVĚTA S JANEM WELZLEM. Ve čtvrtek 6. prosince v 18 hod. v Kině Retro
v Zábřeze se uskuteční předpremiéra televizního dokumentu o putování arktickou Sibiří s
Janem Welzlem. Součástí večera bude beseda s autory filmu a účastníky expedice. Vstupné
dobrovolné.
(více na www. strouhal.cz)
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KATOLICKÝ DŮM

v Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a občanské sdružení Thilisar zvou na sobotu 24. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ. Housti budou kapely F-Band a Turdus, tomboly, programu i občerstvení hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků,
neb 120 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány.
Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce
pobavit.
v Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 1. prosince k přátelskému posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název akce napovídá, budeme nabízet tradičního smaženého kapra, ale budete moci ochutnat například i kapra uzeného, pstruha na másle, uzeného tolstolobika či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři můžete zakoupit mražené kapří půlky. V průběhu odpoledne si můžete prohlédnout výstavu obrazů
Josefa Macka a Rostislava Knápka. K příjemné pohodě zahraje kapela Kamarádi z Loštic a
v podvečer proběhne jam session pěveckých sborů. Pro nejmenší budou připraveny různé
soutěže o sladkosti. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.
v Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na neděli 2. prosince na tradiční Setkání s Mikulášem. I v letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude
na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, při kterém se, mimo jiné, představí skupina POHODÁŘI a PÍSKLATA. 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 zabíjačky. Celá
akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ZPRÁVY Z VĚŽE

v Na nový zvon kostela sv. Barbory se k 11.11.2012 podařilo shromáždit
prodejem železného šrotu a barevných kovů, ale i díky finančním darům
114.313 Kč. Sbírka dále pokračuje. Kdo by chtěl přispět železným šrotem,
barevnými kovy, ale také bateriemi a el. motory, může nás kontaktovat na
tel. 733 356 740 nebo nechat zprávu v prodejně Ledňáček. Všem dárcům
„Pán Bůh zaplať“.
v Touto cestou chceme také požádat o jeden dub na hlavu zvonu. Kdo by byl k tomuto
účelu ochoten strom darovat, ať nás kontaktuje na č. 733 356 740. Strom si skácíme a odvezeme na pilu.
v „FARNÍ MUZEM VE VĚŽI“ kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze chystá na letošní Vánoce výstavu na téma ZVONEČKY, ZVONCE, ZVONY. Chceme Vás požádat o zapůjčení
jakéhokoliv exempláře zvonečku, zvonce či zvonu – každý s radostí přivítáme. Samozřejmě, že za všechny zapůjčené kusy ručíme a budou Vám po výstavě vráceny. Ke zhlédnutí
budou zvonky i zvony ze všech koutů světa, z různých materiálů i různého způsobu použití.
Kontaktovat nás můžete na tel. 733 356 740, případně zanechat zvonky v prodejně Ledňáček. Na hojnost Vašich exemplářů i na Vaši návštěvu výstavy se těší zvoníci od sv. Bartoloměje.
Za zvoníky a farní muzeum Aleš Pátek
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Benedikt XVI. navštívil 12. listopadu pečovatelský dům pro seniory na jednom ze sedmi římských pahorků. Papež se velice
neformálními slovy obrátil nejenom k obyvatelům střediska,
nýbrž zároveň ke světu stáří všeobecně.
„Přicházím k vám jako římský biskup, avšak současně jako starý člověk na návštěvu ke svým vrstevníkům. Je zbytečné říkat, že dobře znám
obtíže, problémy a omezení našeho věku a vím, že tyto nesnáze se pro
mnohé z vás zhoršily vinou hospodářské krize. Člověk se někdy při dosažení určitého věku obrací do minulosti. Lituje, že se nemůže vrátit
zpět do mládí, kdy byl plný energie a plánů do budoucna. Jsem si vědom těžkostí, které náš věk obnáší, ale přesto chci s hlubokým přesvědčením říci vám i všem starým lidem na světě, že stáří je krásné... Nedejme se uvěznit smutkem! Dostali jsme dar dlouhého života a ten je i v našem věku krásný, navzdory neduhům a omezením. Ať vaše tvář vždy vyzařuje radost z Boží lásky, a nikoliv smutek...“
Drazí přátelé, v našem věku často zakoušíme, že potřebujeme pomoc druhých. Totéž zažívám
i já. (...) Potřeba pomoci je základní životní podmínkou starého člověka. Chtěl bych vás vyzvat,
abyste i v této zdánlivé závislosti spatřovali Boží dar. Podpora, doprovod a láska druhých lidí je
milost, která je důležitá v každé životní fázi. Nikdo nemůže žít sám a bez pomoci – lidská bytost
se utváří ve vztazích.
převzato z ČBK

MODLITBA VE STÁŘÍ

Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a
jednoho dne budu starý.
Chraň mě před domněním, že musím při každé
příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mě
velké náruživosti dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval. Zdá
se mi, že je škoda z přemíry své moudrosti nerozdávat, ale Ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár přátel.
Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své starosti
a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich mluvit roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal
dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu,
když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen je možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich
dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám: bojím se stáří. Je
mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu
a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými.
Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mně, tomu narostou křídla jako orlovi.“ Dej mému srdci sílu,
abych život přijal tak, jak Ty jej řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou; ne jako
odcházející, ale vděčný a připravený ke všemu, k čemu Ty mě ještě povoláš. A k tomu mi dej
všechnu sílu srdce. Amen.
Sv. František Saleský
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 11. listopadu: Červená Voda 1.892, Domov důchodců sv. Zdislavy 285,
Písařov 619, Jakubovice 539. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko lošticko lošticko
„NALEZNE SYN ČLOVĚKA NA ZEMI VÍRU, AŽ PŘIJDE?“ (Lk 18,8)
V uplynulých dnech a týdnech jsme více nežli jindy uvažovali nad smrtí
našich blízkých i nad smrtí vlastní. V liturgii se blíží pomalu ale jistě závěr
dalšího liturgického roku a evangelium 33. neděle připomíná závěr dějin
lidstva.
Ježíš jednou položil nesmírně závažnou otázku ohledně víry. Přečti si ji
v nadpisu tohoto malého zamyšlení...
Ze svátosti křtu nám všem plyne poslání: žít víru a být jejími svědky v dnešním světě.
Jak na tento nelehký úkol v praxi?
1. Vpusťme Ducha svatého do svého srdce – skrze svátost smíření, Eucharistii, modlitbu
osobní i společnou. To nám přinese do srdce jasno, radost a dobrosrdečnost. O naší věčnosti
se rozhoduje každým skutkem, každým dnem. Nejdříve musíš najít cestu k člověku v rovině
lidské a pak teprve s ním můžeš kráčet za Kristem.
2. Mít smysl pro humor – kardinál Angelo Roncalli, budoucí papež Jan XXIII. přijížděl 15.
března 1953 na své gondole do Benátek, kde se stal patriarchou. Zatímco mu zástupy aplaudovaly, těsně nad ním prolétl racek a svým exkrementem mu pošpinil jeho slavnostní purpur... Kolemstojící zkoprněli, ale on se jen zasmál a řekl: „Jaké štěstí, že krávy nemohou létat!“
No – není to krásný příklad pozitivního myšlení?
3. Nepouštět se do hádek pro víru – nikomu nevnucujme co má dělat. To tady již mnohokrát bylo. I církev se v minulosti dopustila různých pochybení v hlásání víry. Ježíš nikoho
nenutil. A jak to vlastně dělal? Modlil se a žil tak, že lidé na něj hleděli s úžasem a začali ho
napodobovat.
A propos: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 19,37)
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice srdečně zvou na adventní koncert, který se koná v neděli 2. prosince
2012 ve 14 hodin ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje
ženský pěvecký sbor SLAVICE ze Zábřeha pod vedením sbormistra Jaroslavy Štěpánkové. Vstupné dobrovolné.

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 11. listopadu: Štíty 2.250; Cotkytle 770; Horní Studénky 3.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
***
KLÁŠTEREC. Děti a mládež z farnosti Klášterec zvou dobrovolníky, školáčky i starší školáky, kteří chtějí účinkovat na tradičním otvírání jesliček v Klášterci. Čeká nás nacvičení vánočního divadla, zpívání koled, ale i zábava u vytváření kulis či kostýmů. Zájemci obdrží
bližší informace na telefoním čísle 734 368 129.
Na všechny se těší Veronika Pospíšilová
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 11. listopadu: Mohelnice 4.331, Úsov 1.200, Studená Loučka 511 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Ve středu 21. listopadu v 17.45 hod. se koná na faře setkání lektorů nad Písmem.
v V úterý 27. listopadu ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY - MARTIN MEDEK, pražský arcibiskup

Druhým významným mohelnickým rodákem 16. století je
Martin Medek. Datum jeho narození není známé. Pamětní kniha uvádí, že pocházel z velmi chudých rodičů a studoval za velmi těžkých podmínek, nestyděl se však za to. Na památku si i ve
svém vysokém postavení ponechal hrnek, do něhož si vyprošoval u klášterní fortny polévku. Dal jej zasadit do zlata a u tabule jej často hostům ukazoval. (Jiné prameny však uvádějí, že pocházel ze zámožné měšťanské rodiny). Po ukončení mohelnické
školy studoval v Olomouci. Odtud odešel studovat do Prahy, kde
ještě před svým vysvěcením, podobně jako Antonín Brus, vstoupil do křížovnického řádu. Stal se Brusovým kaplanem, později farářem v Hodonicích u Znojma, farářem v Příboře a na čas farářem
v rodné Mohelnici (kolem 1573). Medek byl kanovníkem a kapitulním děkanem na Petrově
v Brně. Roku 1577 byl jmenován proboštem křížovnické komendy na Hradišti u Znojma. Od
roku 1580 je jmenován velmistrem křížovníků. Císařem Rudolfem II. byl designován roku
1581, jako nástupce svého krajana, arcibiskupa Bruse na pražském arcibiskupském stolci. Arcibiskup Medek svým životem a dílem kráčel důsledně v Brusových šlépějích, a to i v ohledu
vřelého poměru k rodnému městu.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. listopadu: Lubník 770; Tatenice 1.110; Hoštejn 1.200; Kosov 350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
DUCHOVNÍ OBNOVA. Ztišení pro mládež před Vánoci proběhne v Tatenici na faře od
14. do 16 prosince. S sebou: spacák, přezůvky, Bibli, psací potřeby a 200 Kč na stravu a ubytování. Přihlásit se můžete nejpozději do 9. prosince na mail: fatatenice@ado.cz, nebo na
tel. 777 203 415.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD farností Tatenice, Hoštejn a Lubník bude v neděli 2.
prosince od 15 hod. na faře v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
***
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. prosince od 9 hod. do 16 hod.
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni
do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do
„církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 11. listopadu: Zábřeh 9.210; Jedlí 2.500; Svébohov 1.600; Klášterec 1.150;
Zvole 3.330; Postřelmůvek 420 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU.
DOPIS KARDINÁLA DOMINIKA DUKY KE DNI BIBLE – 18. LISTOPADU 2012
Milí přátelé,
vstupujeme do třetího roku přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. V Písmu svatém máme hledat a znovu objevovat biblické základy svátosti Eucharistie.
K tomu vyhlásil Svatý otec „Rok víry“, která je mimo jiné význačným biblickým tématem.
Den Bible může být v těchto souvislostech pro každého z nás novým impulsem, jak Boží
slovo aktivněji a častěji zapojit do běžného života, do radostí i starostí každého dne.
V minulém roce došlo v Biblickém díle k několika změnám. Ta hlavní spočívala v přestěhování z pronajatého objektu v Dolanech u Olomouce do vlastního domu v Samotiškách
pod Svatým Kopečkem. Od této změny očekáváme významnou úsporu režijních nákladů. Význačnou akcí bylo letos také pracovní setkání představitelů Biblických děl z oblasti
Střední Evropy, které se konalo v Praze.
České katolické biblické dílo se snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí
směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Chtěl bych proto každému z vás poděkovat za vaši finanční i modlitební
podporu Biblického díla v minulém roce. Finanční prostředky jsme využili při práci s lidmi.
Pořádali jsme úvody do práce s Biblí ve farnostech, biblické duchovní obnovy a biblické kurzy
pro všechny věkové kategorie, a to ve všech českých a moravských diecézích. Nabízíme kurzy
výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. Biblické dílo připravilo pořady Bible v liturgii, vysílané na Radiu Proglas. O našich aktivitách i nové
adrese se dozvíte více na internetových stránkách www.biblickedilo.cz .
S vděčností za Vaše
modlitby i za finanční
podporu na vás před
Bohem pamatuje
kardinál Dominik Duka
Ve farnosti Zábřeh bude
k tomuto účelu sloužit jako
každý rok pokladnička
s obrázkem, který
přetiskujeme, do které
můžete dát své finanční
příspěvky na podporu
biblického díla.
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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