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2. 12. 2012
Ročník XIX., číslo 49
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

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

K tobě, pozvedám svou duši, Hospodine.

ŽALM 25
Jer 33,14-16
Ordinárium: Ebenovo č. 504

1 Sol 3,12 – 4,2
příště latinské 509

Ev Lk 21,25-28.34-36

,,Ať ve vás Pán rozhojňuje stále
víc a více lásku jednoho
k druhému i ke všem lidem,
jako ji i my máme k vám.“

1 Sol 3,12

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

3. prosince
6. prosince
7. prosince
8. prosince

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
sv. Mikuláše, biskupa
památka sv. Ambrože, biskupa
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

MALETÍN. Tuto neděli 2. prosince můžete putovat do maletínského farního kostela sv.
Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete tuto neděli zakoupit při vchodu do kostela sv. Bartoloměje, přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
A. Tempírová
RORÁTY V ZÁBŘEZE. Od této neděle 2. prosince začíná adventní
doba a s ní také RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní
mše svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná světelným průvodem a rorátními zpěvy. Po
mši bude pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Jakákoliv
pomoc bude vítána.
Prosíme, pokud upečete pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte
zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“
a pečivo nezbývalo!
P. František Eliáš
V době adventní, nebudou bývat čtvrteční večerní mše svaté pro rodiče s dětmi.

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY.

V neděli 9. prosince v 16 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na koncert
ZUŠ Zábřeh. Vystupují žáci hudebního a literárně dramatického oddělení. Výtěžek koncertu bude věnován na rekonstrukci kostela sv. Barbory.
Za pořadatele ZUŠ Zábřeh s občanským sdružením Svatá Barbora.
O prvním pátku v měsíci, 7. prosince můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout
svátost smíření od 15.30 hod.
P. František Eliáš
V sobotu 8. prosince o Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
bude v kostele sv. Bartoloměje slavena mše svatá také v 9.40 hod. Sjedou se zejména terciáři
sv. Františka, ale zváni jste všichni.
P. Lev Eliáš

VÝPRAVA ZA VÁNOČNÍMI STROMKY – AKCE PRO RODINY.

Rodiče, ale spíše tatínkové, kteří se svými dětmi chcete zkusit štěstí a
najít ve farním lese v Maletíně pro svou rodinu vánoční smrček, můžete se přidat k výpravě v sobotu 8 prosince v 9 hod. Vyjíždíme od
fary v Zábřeze a nebo v Maletíně od kostela v 9.30 hod.
Před tím ještě budeme pálit na pasece klest, aby si každý svůj stromeček „zasloužil“ a také si mohl opéct svůj špekáček.
P. František Eliáš
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Tříkrálová sbírka 2013

Žehnání kříd. Přípravy na čtrnáctý ročník největší charitativní sbírky v ČR jsou v plném proudu. Druhou adventní neděli (9.12.) dorazí
první králové do kostela sv.Bartoloměje v Zábřeze, aby při mši v 8.30
hod. nechali požehnat křídy, kterými při koledování označí domovy
navštívených. Další stovky koledníků pak vyrazí do ulic měst a obcí našeho regionu hned v
prvních dnech nového roku – od 1. do 7. ledna 2013.
Hledáme právě vás! Akci takového rozsahu by Charita nikdy nezvládla bez nezištné pomoci stovek a tisíců koledníků – dobrovolníků. Jsou pro nás nenahraditelní a jejich pomoci
si nesmírně vážíme. Přesto stále hledáme další vedoucí skupinek, a to především v našich
velkých městech – Zábřeze a Mohelnici. Čím víc nás bude, tím větší šanci na lepší život
mají lidé sociálně slabí, opuštění, nemohoucí či jinak potřební. Pomozte nám žít lepší životy prostřednictvím koledování při Tříkrálové sbírce 2013! Staňte se vedoucími skupinek
Tří králů. Pokud je Vám více než 15 let a chcete pomoci, pak kontaktujte koordinátorku
TS 2013 pro Zábřežsko a Mohelnicko Pavlínu Hoškovou, tel: 736 789 721, mail: trikralova.
sbirka@charitazabreh.cz.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

KATOLICKÝ DŮM

v Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme tuto 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
v Nejenom seniory zveme ve středu 5. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina F-BAND z Klášterce. Začátek ve 14 hodin,
vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & country skupiny MADALEN zveme v sobotu 15. prosince do Katolického domu na koncert s vůní vánočního čaje
a tóny tradičních i méně známých koled. Začátek v 18 hodin. Hostem večera bude brněnská vokální skupina MEGAFON ve složení Michal, Adam a Filip Hromčíkovi & Petr Ševčík
- finalista Československé SUPERSTAR.
v Ve čtvrtek 27. prosince vás zveme na již tradiční Putování za betlémy. Navštívíme
„město betlémů“ Třešť na Vysočině a na zpáteční cestě zámecký kostel ve Žďáru nad Sázavou a Santiniho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO).
Odjezd od Kulturního domu v 6.00, předpokládaný návrat v 21.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 15. 12. u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – KONEC SVĚTA

S odkazem Lk 21,25-28 KKC 1042-1050
Poslední a první dny církevního roku se církev věnuje posledním věcem člověka, posledním věcem lidských dějin a celého světa. Sám
božský Mistr a Pán dějin, Ježíš Kristus mluvil
o těchto událostech v dlouhé řeči krátce před
svou smrtí: „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.“ (Mk 13, 24) Nebe a země pominou.....
Mnohého z nás napadne otázka: A bude mít Kristus pravdu, neklamal snad? S pokrokem moderní vědy je nám stále důrazněji dokazováno, že svět opravdu jednou zanikne.
Spočívá to na zákonu platném v celém vesmíru: „Co bylo počato, to také končí, co se rodí,
to také jednou umírá.“ Bylina klíčí, roste, kvete, přináší ovoce a usychá. Člověk se rodí, září
dětstvím, kvete mladostí; přichází plnost života, naklání se a klesá do hrobu. Vidíme kolem
sebe i smrt částí vesmíru, kdy za klidných, jasných nocí: padající meteority (umírají hvězdy). Svět měl svůj začátek, bude mít tedy jednou i svůj konec. Nezáleží na tom, že se vznik
vesmíru datuje na dobu před 13,5 miliardami roků, a nezáleží na tom, jestli jeho konec
bude třeba až za milion roků. Zákon platí: Co vzniká, zaniká.
Zánik vesmíru může nastat z několika příčin, viz 2 Petr 3,10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
ZEMĚ, která má žhavé jádro, se může sopečným výbuchem nebo jinou katastrofou rozpadnout. Zemská kůra má mnoho hlubokých a dlouhých trhlin, největší v Tichém oceánu
poblíž pobřeží Kalifornie a Mexika. Tam se právě očekávají velké výbuchy.
Ve vesmíru může nastat srážka s některou KOMETOU nebo shlukem meteoritů.
SLUNCE chladne, stárne, neboť každý den ztrácí 360 tisíc milionů tun na své váze; tím
slábne výhřevnost, ale také jeho přitažlivost, takže vždy za rok je země o 1 m vzdálenější od
slunce. Bez světla a tepla nelze žít, a když se země vymaní z držení slunce, poletí volným
pádem někam do vesmíru a to bude pro pozemšťany katastrofa.
Z ENTROPIE světové energie vyplývá, že až všechna hybná energie přejde v energii
tepelnou a tato se rovnoměrně rozptýlí po světovém prostoru, musí se pohyb vesmíru zastavit a celý vesmírný systém se zhroutí.
I ČLOVĚK sám může sobě a zemi připravit katastrofu a tím i její konec jadernou válkou, zničením člověka a života, ale i vyvrácením země z jejich základů, ba rozbití i nejbližších planet. Nejčastěji dnešní vědci mluví o zániku světa vzplanutím galaktických, vesmírných soustav. Odborník na slovo vzatý, fyzik sir Artur Eddington, mluví o rozptylu záření utajovaného v atomech. Tak je podle něho možné označit konec fyzického světa - jako
ohromný rozsvit.
Ale předtím, než se zhroutí vesmír, bude vzkříšení všech mrtvých - spravedlivých i hříšníků a Kristův slavný příchod na tuto zem k soudu poslednímu.
Pohromami na konci světa sleduje Bůh vyšší dobro pro celý vesmír. Viditelný svět a
naše země nezmizí totiž na konci světových dějin beze stopy. Kristus Pán mluví jen o po4

minutí nebe a země a ne o jejich uvedení v nicotu. A podle svatého Pavla přemění se jen
způsob a vnější tvářnost tohoto světa, přemění se jeho podoba (Srov. 1 Kor 7,31) Na konci
světa hmotný vesmír ve velkém požáru bude proměněn, obnoven v NOVÉ NEBE a v NOVOU ZEMI, v níž nebude bolu, hříchu, slz, smrti a zániku víc. To bude to nové nebe a nová
země, o které tolik mluví hlavně svatý Jan ve své Apokalypse, Zjevení.(Viz Zj 2L, 1 -8).
A tak se stane, že se jednou můžeme opět setkat v tomto obnoveném světě s lidmi nám drahými i s těmi, se kterými jsme zde na zemi po dlouhá léta žili. Neboť nové nebe a nová země
nebudou jen krásnou zahradou s blaženými lidmi, anděly a s Bohem, ale i s věcmi a tvory
tohoto světa a tohoto času. Myslím, že tomu můžeme plně věřit. Proč by Bůh nakonec veškeré tvorstvo uvedl v naprostou nicotu a zničení?
„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ (Mk 13,31) Nejsou slova Ježíšova
divná? Nic se nám nejeví tak pevným jako země a nic tak pomíjivým jako slovo. Ale přece
Ježíš to vše obrací a tvrdí, že jeho slovo je pevnější a trvanlivější než hmotná, těžká země a
to často kamenitá. A do této nepomíjejícnosti jsme na prvním místě zařazeni my lidé. Jde
jen o to, abychom vstoupili do blaženého stavu věčnosti a to i se svým vzkříšeným a oslaveným tělem. Předpokladem toho je, abychom už teď vzali Ježíšovo slovo za základ a cíl svého
života a všechny věci hmotného světa užívali v moudrosti a střízlivosti - a při tom očekávali
slavný příchod našeho Spasitele a své věčné dovršení v blaženosti nebe. P. Antonín Pospíšil

Vyjádření arcibiskupa olomouckého k různým poselstvím o konci světa.

Šíří se různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo: O tom dni a
té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože
nevíte, který den Pán přijde. (Mt 24, 36.42) Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem
při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité je, abychom byli připraveni na Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.
Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15).
Protože: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu (1 Kor 15,22), je třeba budovat pevné a důvěrné přátelství s Kristem.
Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24), a jinde: Žádný, kdo žije a věří ve
mne, neumře na věky (Jan 11,26) je třeba přijímat Boží slovo s opravdovou vírou a žít podle
něho.
Protože Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání Krista v eucharistii, ale být
k tomu i náležitě připraven, protože: Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně (1 Kor 11,27).
S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a
zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve společenství
církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby
se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve. Všechny zahrnuji do
svých modliteb a provázím svým požehnáním
+Jan Graubner Olomouc, 2012-11-23
(uveřejněna druhá část vyjádření, týkající se konce světa, celý článek najdete na http://tisk.
cirkev.cz/z-domova)
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PASTÝŘSKÝ LIST K ROKU EUCHARISTIE
Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale
také počet dospělých různého věku, včetně seniorů,
kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech
je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do
živého společenství církve.
Dnes, o první neděli adventní, zahajujeme Rok
Eucharistie, třetí svátosti uvádějící do křesťanského
života. Ta je tajemným středem svátostí, protože je
nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti
na kříži. Tak se slavení eucharistie stává „zdrojem a
vrcholem celého křesťanského života“ (LG 11). K ní
se všechno upíná; není nic většího, čeho by ještě bylo
možno dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který v oběti za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil
se svými učedníky poslední večeři a přijímal jí vlastní smrt; daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude
slavili eucharistií jeho smrt, naše vykoupení. (Youcat 208) Mnozí z vás už byli na
pouti ve Svaté zemi a klečeli na Kalvárii, na místě, kde Ježíš umíral. Kéž by nám
došlo, že při každé mši svaté máme možnost být při největší události lidských dějin, když se Kristova oběť zpřítomňuje na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně
důležité!
Nejsme však pozváni jen jako diváci, ale jako spoluúčastníci. Máme možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír za hříchy světa. Boží slovo, v
němž k nám hovoří sám Kristus, nás učí Boží moudrosti. Ve svatém přijímání
vrcholí naše sjednocení s Bohem, který se nám dává za pokrm, abychom v jeho
síle dovedli žít jako noví lidé.
Duchovní užitek mše svaté však závisí také na naší připravenosti a opravdovosti. Vzpomeňme, že už ve Starém zákoně čteme: Neukážeš se před Hospodinem s
prázdnýma rukama. I první křesťané přinášeli do shromáždění dary ve prospěch
společenství a Skutky apoštolů dosvědčují: Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť
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ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Předání daru má
však své podmínky. Evangelista Matouš píše: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si
vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi
se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi
nějaké nedorozumění déle než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život
a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a infarktů
by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním světem! Ano, musíme
to brát vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě.
Mohlo by se říkat o naší zemi, že je bezbožecká, kdyby z každé mše svaté vycházeli do světa všichni, kteří byli u svatého přijímání, jako živé svatostánky, jako
živí svědkové Boží lásky, kteří přijali poslání nést Boha do světa? Nám všem řekl
Kristus: „Vy jste světlo světa…“ Rozžaté světlo se neschovává pod kbelík nebo pod
postel, ale dává se na svícen, takže svítí všem v domě. Nemáme právo Boha před
světem schovávat, ani ze strachu, že budeme přísněji posuzováni jako lidé na svícnu, ani z falešných ohledů na ty, kteří nechtějí být světlem. Bloudí-li však někdo
díky tomu, že naše světlo nesvítí, čí je to vina?
Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. Rozdělme se
o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými. Pozvěme na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. Nabídněme přípravu ke svatému přijímání těm, kteří nebyli ani jednou
u svátosti oltářní, nebo už všechno zapomněli. To se týká jak dospělých, tak mládeže a dětí, které nechodily do náboženství. Ve všech farnostech bude možnost
mimořádné přípravy. Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či
paneláku, kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost svatého přijímání aspoň jednou za měsíc doma. Protože šťastné setkání s Kristem ve svatém
přijímání může prožívat jen čisté srdce, prosme o očištění při časté svaté zpovědi.
A pokud Vám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejte Pána Ježíše aspoň duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho do srdce a nepochybujte, že přijde
a bude pozorně naslouchat každému Vašemu slovu.
Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v každém svatostánku, abychom za ním
mohli kdykoliv přijít na návštěvu. Využijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem
kostela, abychom aspoň na chvíli Pána pozdravili. Udělejme si čas na společnou
adoraci, kterou v tomto roce doporučuji všem farnostem častěji než jindy. Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mimořádná oslava Božího Těla a adoračního dne farnosti. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše
neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.
V lásce k Ježíši v Eucharistii každému z Vás
přeje požehnané dny adventu a ze srdce žehná arcibiskup Jan
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ZPRÁVY Z VĚŽE
v Kdo by chtěl přispět železným šrotem, barevnými kovy, ale také
bateriemi a el. motory na nový zvon do kostela sv. Barbory, může nás
kontaktovat na tel. 733 356 740 nebo nechat zprávu v prodejně Ledňáčku.
v Touto cestou chceme taky 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 pokácíme 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
POZVÁNKA Z HNÍZDA
Na tradiční setkání s Mikulášem a jeho pomocníky zveme
nejmenší děti s jejich rodiči. Mikuláše přivítáme společnou
písničkou 5.12. 2012 v 9 hodin v klubovně Hnízda. Malý dáreček má Mikuláš připravený
pro každého.
Těšíme se na Vás
PODĚKOVÁNÍ Z HNÍZDA
Děkujeme všem, kteří dobrovolným vstupným na Lampioňáku pro Jevgenije přispěli a pomohli tak téměř doplnit částku 6 900 Kč, kterou Hnízdo každoročně zasílá Jevgeniji Avdějovi z Běloruska v rámci projektu Adopce na dálku. Děkujeme i ostatním, kteří přispívají
pravidelně. Lampioňák 2012 přinesl 1 422 Kč.
Pozvánka z Olomouce. PRO DĚTI, KTERÉ ODEŠLY PŘÍLIŠ BRZY
Centrum pro rodinný život v Olomouci zve rodiče, kterým zemřelo
dítě, 2. adventní neděli 9. prosince 2012 na setkání v katedrále sv. Václava
v Olomouci. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15
hodin, setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti a jejich rodiny a doprovodný program.
Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (příp. lucerničku), a pokud chtějí, i fotografii dítěte.	Bližší info: www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587 405 250 - 3.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz.
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ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE

Příprava na adorační den bude již v pátek 7. prosince. P. Alfréd Volný
bude od 15 hod. k dispozici ve zpovědnici, v 17 hod. následuje mše svatá a
po ní bude ještě udělovat svátost smíření těm, kteří to přede mší svatou nebudou moci stihnout.
Adorační den farnosti v sobotu 8. prosince začne výstavem Nejsvětější
Svátosti v 8.30 hod., od 9.00 bude pokračovat tichou adorací, při které budeme pamatovat na rozmanité potřeby farnosti i celé církve.
Adorační den bude zakončen mší svatou v 17 hod.
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
KALENDÁŘE NA ROK 2013. Lidé, kteří si objednali kalendáře farnosti Zábřeh na rok
2013, si mohou objednané kusy vyzvednout v provozní době v prodejně Ledňáček, a to nejpozději do 21. prosince. Mimořádně bude pro tento účel prodejna otevřena také v neděli 2.
a 9. prosince, a to vždy půl hodiny po ranních bohoslužbách.
Zábřežští zvoníci

lošticko

lošticko

lošticko

NA POČÁTKU ADVENTU. První adventní neděli začíná nový
liturgický rok. Pro mnohé lidi kolem nás je startem nebo pokračováním spěchu, neřku-li honičky s časem.
Čtyři týdny Adventu lze využít pro svou duši, nebo propást je
ve shonu za přepjatou materiální přípravou Vánoc.
Počítejme s tím, že komerce, která vydatně slouží požitkářství,
nás nenechá na pokoji.
Jak se na tento čas dívá Bible? Čas zde na zemi není věčný, neboť věčný je jenom Bůh, který stvořil svět na počátku, ne v čase.
Každému člověku pak dal jeho čas, aby se mohl rozvinout a stát se
tím, kým ho Bůh chce mít už od věčnosti. Pro Bibli je nemyslitelné,
že by někdo neměl čas. K tomu, k čemu byl člověk stvořen, dostal tolik času, kolik potřebuje. Každý z nás má dějiny svého vlastního života a jsou v něm různé etapy. Všechny ale mají
jeden smysl – setkání s Kristem na věčnosti.
Věčnost není nějaký další čas, není to něco, ale někdo – je to Kristus.
Přeji nám všem dobré využití času Adventu jako přípravy na setkání s Kristem o Vánocích. Přeji dobré využití času života k setkání s Kristem na věčnosti.
P. Pavel Kavec CM

POZVÁNKA

V sobotu 1. prosince 2012 Vás srdečně zveme na „Pouť ke sv. Barborce“ na Masnicích
u Žádlovic. Start účastníků je ve 13 hod. u kostela sv. Prokopa v Lošticích.
V závěru poutě Vás čeká malé občerstvení na Sirkárně.
P. Pavel Kavec CM
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 25. listopadu: Červená Voda 2.019, Mlýnický Dvůr 450, Domov důchodců sv.
Zdislavy 185, Písařov 872, Jakubovice 1184, Janoušov 710. Dary: Červená Voda: na Haiti
1.536 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
RORÁTY V ČERVENÉ VODĚ budou bývat v úterky a čtvrtky v 7 hod.

mohelnicko

mohelnicko

P. Radek Maláč

mohelnicko

Sbírky z neděle 25. listopadu: Mohelnice 3.425, Úsov 951, Studená Loučka 160 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY

Dalším mohelnickým farářem se stává Johann Liber Baro de Sobek
et Kornitz, pán na Štáblovicích, Mikolajicích a Holčovicích. Roku
1772 se stal prvním mohelnickým arciknězem. Za něho byl postaven hlavní oltář farního kostela v dnešní podobě. Odešel jako
kanovník do Olomouce r. 1780.
Roku 1780 přichází Prokop hrabě von Schafgotsch, narozen v Sadové v Čechách. Po dvou letech odchází do residence v Olomouci, a později byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích.
Johann Nepomuk, svobodný pán von Troylo působí zde od roku 1782 do r. 1786, kdy
odešel do residence v Olomouci.
Josef Blumenvitz, bakalář theologie, přišel z Krnova a odešel r.1795 do Holešova.
Roku 1794 prodal pole, které bylo dříve farskou zahradou a nacházelo se v louce vedle silnic do Loštic za střelnicí, tam kde dnes stojí levá řada domů.
Bartoš H.

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 25. listopadu: Štíty 1.500; Cotkytle 630; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

ADVENTNÍ KONCERTY

V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE ŠTÍTECH
bude adventní koncert v pátek 7. prosince 2012 v 18 hod. Účinkuje pěvecký sbor BENDl z České Třebové
V HORNÍCH STUDÉNKÁCH v neděli 9. prosince v 17 hod.
jste srdečně zváni na koncert scholy GAUDIUM pod vedením
varhaníka Josefa Hrocha, který se uskuteční v místním kostele
sv. Linharta.
DO KULTURNÍHO DOMU VE ZBOROVĚ jste zváni také
v neděli 16. prosince v 19 hod. na koncertní provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkují pěvecké sbory Palora
a Kantika z Litovle.
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 25. listopadu: Lubník 830; Tatenice 550, Hoštejn 1.250; Kosov 620 + dar
1.000 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
ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CARMEN v kostele sv.
Jana Křtitele v Tatenici se uskuteční v neděli 16. prosince od 14 hod. Srdečně Vás zveme k prožitku mistrovských děl v jejich podání. Po koncertě si
můžete ještě prohlédnout v místní škole výstavu prací zdejších žáků.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko postřelmovsko
PŘI SBÍRCE NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU SE VYBRALO: Postřelmov 4.651 Kč, Chromeč 3.830 Kč, Sudkov 1.025 Kč, Lesnice 3.295 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem bude:

V Lesnici ve středu v od 15.30, v Chromči ve čtvrtek od 16.00 a v pátek v Postřelmově také
ve čtvrtek od 16.00 hodin.
V úterý 4.prosince bude v Postřelmově od 16.30 pobožnost a mše svatá ke cti Ducha Svatého.
ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice srdečně
zvou na adventní koncert, který se koná tuto 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.
***
DUBICKO. Tuto neděli dne 2.12. 2012 ve 14.00 hodin proběhne v sokolovně v Dubicku
přednáška arcidiecézního kampanologa Dr. Františka Johna nazvaná „Historie moravského zvonařství a dubické zvony“.
Ze zpravodaje obce Dubicko
***
Lámete si hlavu nad vánočním dárkem pro Vaše příbuzné, přátele, či známé? Předplaťte jim
časopis Rodinný život. Nabízíme zaslání speciálního vánočního dárkového certifikátu. Pro
bližší informace o předplatném navštivte nový web časopisu (www.rodinnyzivot.eu)
11

Sbírky z neděle 25. listopadu: Zábřeh 10.240; Jedlí 3.400 + výtěžek z koncertu 18.700; Svébohov 2.000; Klášterec 710; Zvole 3.920; Postřelmůvek 260; Hněvkov 700; Zábřeh-Skalička
ze sbírek na kostel sv. Barbory 1.050 Kč. Dary: Zábřeh na Haiti 200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Schola Gregoriana Pragensis
s premiérovým programem
před turné do zahraničí

CANTUS GREGORIANUS
ET ORGANUM
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu
v pondělí 3. prosince v 18 hod.
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR CARMEN ZÁBŘEH
Minulý týden na svátek sv. Cecílie obohatil svým vystoupením
večerní bohoslužbu ve farním kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh. Během mše sv. zaznělo Velehradské ordinárium známé především z cyrilometodějských televizních přenosů z Velehradu, dále byly uvedeny např. dvě pravoslavné skladby – Davidovského „Nyne otpuščaješi“ a Vinokurovova „Cheruvimskaja pisň“.
Na závěr bohoslužby uvedl sbor letos nově nacvičenou náročnou skladbu „Ave Maria“ od
Zdeňka Pololánika.
Sbor Carmen čeká závěrem letošního roku řada vystoupení. Již v sobotu 1. prosince to
bude opět od 15 hod. vystoupení s ostatními sbory v kostele sv. Bartoloměje v rámci Kálikova festivalu. V neděli 2. prosince koncertní vystoupení „Při svíčkách“ v 16. hod. v kostele
Československé církve husitské v Lošticích.
Dále sbor vystoupí v sobotu 8. prosince v 16 hod. v rámci odpoledního programu „Adventní zpívání“ v kulturním domě v Zábřeze, uvede adventní koncerty, a to v neděli 9. prosince v 16 hod. v kulturním domě v Jestřebí, v neděli 16. prosince ve 14 hod. v kostele sv.
Jana Křtitele v Tatenici a v 17 hod. v kostele sv. Stanislava v Hynčině. V pátek 21. prosince
v 18 hod pak adventní koncert v kostele sv, Jiří v Bludově. Na všechna vystoupení vás srdečně zveme.
Jan Bartoš
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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