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1. 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
1: Jer 33,14-16
Ordinárium: latinské č. 509

Proto bděte
a modlete se
v každé době,
abyste mohli
všemu tomu,
co se má stát,
uniknout
a obstát před
Synem člověka.

2: 1 Sol 3,12 – 4,2
příště Olejníkovo č. 502

Lk 28,36
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Ev. Lk 21,25-28.34-36

Pondělí 30. listopadu
Čtvrtek 3. prosince

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Svátek sv. Ondřeje, apoštola		
Památka sv. Františka Xaverského, kněze, patrona misií
VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete v Zábřeze už tradičně zakoupit,
při vchodu do kostela sv. Bartoloměje tuto neděli 29. listopadu,
přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky 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.
A. Tempírová

ADVENTNÍ KLAVÍRNÍ KONCERTY. Tuto neděli 29. listopadu v 15.30 hod.
v Mateřské škole v Dubicku a v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Zvoli účinkují:
Monika Vavříková, Pavla Marková a Johana Kolčavová.
Za KPH L+M Kolčavovi
V BARBORCE ZAHRAJE VIOLONCELLOVÉ KVARTETO
Vystoupení violoncellového kvarteta Solitutticelli tvořeného předními
hudebníky brněnské filharmonie připravil kulturní dům v rámci cyklu
Bravo na tuto neděli 29. listopadu v kostele sv. Barbory od 16.00 hod.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě vstupenka podraží o dvacetikorunu, děti mají na
koncert vstup zdarma.		
PhDr. Zdeněk David
Tuto neděli 29. 11. 2015 začneme Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (PPR). Začátek ve 14 hod. v bývalé ZUŠ Zábřeh, Farní ul. 9 (vedle kostela). Kurz je určen pro každého, kdo chce porozumět své plodnosti. První setkání je i pro širokou veřejnost a je zdarma
a zcela nezávazné.
Více informací na tel.: 739 367 795 - Sittovi
RORÁTY V ZÁBŘEZE
Každé ráno, od pondělí 30. listopadu, mimo neděle, začíná rorátní
mše svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. 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!!!
Pokud upečete pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby
mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo!

P. František Eliáš

SETKÁNÍ KATECHETŮ proběhne ve čtvrtek 3. prosince, začínáme v 19.00 hod. adorací v kostele sv. Bartoloměje.
P. Martin Rumíšek
SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout o prvním pátku v měsíci 4. prosince od 15.00 do 17.00 hod., večerní mše svatá je v kostele
sv. Barbory.
Ke svátosti smíření můžete využít čas před rorátními bohoslužbami.
P. František Eliáš
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DALŠÍ SETKÁNÍ S HEREČKOU MARTINOU PAVLÍKOVOU MgA.
V rámci dětského společenství zveme VŠECHNY děti, kluky i děvčata,
v sobotu 5. prosince od 8.00 hod., po rorátech a po snídani, na setkání s paní Martinou Pavlíkovou na faru. Budeme se učit jak správně číst
texty Písma při mši svaté. Přijďte, všichni jste srdečně zváni.
Monika Peková

VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 5. 12. 2015 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další dvě přednášky v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem
– „Nová hnutí v církvi“ a „Sekty a jejich nebezpečí“. Přednášet bude
Mgr. Vít Peštuka. Těmito dvěma přednáškami uzavřeme první blok vzdělávání nazvaný „Víra“. Bude to také naše poslední setkání v letošním roce. Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE
Adorační den farnosti bude v úterý 8. prosince o Slavnosti Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Začneme výstavem Nejsvětější svátosti v 9.00 hod. a zakončíme jej
v 17.00 hod. slavením mše svaté. Celebruje P. Alfréd Volný. Od 14.00
hod. bude možnost přijetí svátosti smíření.
Pravidelná adorace bude tentokrát mimořádně už ve středu 2. prosince od 17.30 do 18.00 hod. a o její náplň se postarají děti. Srdečně
zváni jste však úplně všichni.
Karla Hrochová
HNÍZDO ZVE:
* V úterý 1. prosince od 9.30 hod. na přednášku Mgr. Hany Imlaufové „ Jak
mluvit s dětmi o sexu?“
* V úterý 8. prosince přivítáme v klubovně Hnízda Mgr. Marcelu Holeňovou
vedoucí Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který se nachází v Hamrech u Hlinska.
Seznámí nás s fungováním tohoto azylového domu a představí i právě probíhající kampaň
s názvem – „Štědrý dar pro betlémské děti“. Začátek v 9.30 hod.
Irena Švédová
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA ANEB ZPÍVÁNÍ V BARBORCE
Prosím, rodiče, jejichž děti by si chtěly zazpívat koledy v kostele sv. Barbory, nechť se se
mnou zkontaktují.
Těší se a za podporu děkuje Pavla Houserková mobil 731 318 089
Tříkrálová sbírka 2016 – POMŮŽETE KOLEDOVAT?
Věnujte svůj čas, odvahu a síly vedení tříkrálové skupinky.
Chybí nám vedoucí pro Zábřeh i v těchto vesnicích: Vlčice,
Zborov, Krasíkov. Vedoucí musí mít minimálně 15 let. Zapojením se do koledování pomůžete nám, organizátorům, ale především dáte větší šanci na lepší život lidem sociálně slabým,
opuštěným, nemohoucím či jinak potřebným, pro něž je výtěžek sbírky určen. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si
nesmírně vážíme! Děkujeme.
kontaktujte: Jana Skalická, tel: 736 509 431, propagace@charitazabreh.cz
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PASTÝŘSKÝ LIST ADVENT 2015

Drazí bratři a sestry,
dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého
roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje. Boží
moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milosrdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje
a prosí o ně.
Možnost odpuštění ve zpovědi se nabízí všem, i těm,
kdo nebyli u zpovědi velmi dlouho. Mimořádnou příležitost ke smíření s Bohem a církví mají všichni, kteří církev opustili, nebo upadli
do církevních trestů. Všichni zpovědníci mají pro tento rok právo rozhřešit hříchy
vyhrazené biskupovi. Od začátku doby postní budou mít vybraní kněží v katedrálách a při lidových misiích možnost rozhřešit i hříchy vyhrazené papeži. Nebojte se
oslovit své duchovní pastýře, kteří Vám rádi poradí a pomohou. Mimořádnou příležitost nabízím všem, kteří nemají pokřtěné děti pro jakékoliv komplikace nebo zanedbání či nedorozumění. Jedinou podmínkou pro křest dětí bude upřímný úmysl
jim také předat víru a ve víře je vyučit. Kromě stálé možnosti ve všech farnostech
bude společná příprava rodičů na křest dětí ve všech děkanátních městech. Příprava
začne po Vánocích a bude uzpůsobena situaci žadatelů. Těm rodičům, jimž samotným chybí náboženská výchova, bude nabídnuta pomoc.
Podobně mohou dospělí kromě svých farností i v děkanských kostelích využít příležitost přípravy ke křtu či prvnímu svatému přijímání a biřmování, nebo najít pomoc
při návratu k přijímání svátostí třebas po dlouhé době.
Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpuštěním všem,
kteří se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění! Rok milosrdenství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se
se všemi. Odpouštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění
je základním rysem křesťanské kultury, je nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky
a barometrem věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslouží. Odpuštění
je nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám.
Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme si během roku
často připomínat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Budeme se v nich
prakticky procvičovat, jeden druhého povzbuzovat. Velmi se těším na to, že se v našich farnostech naučíme v této věci spolupracovat a dobré skutky organizovat, že
rozkvete služba dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se ujali iniciativy. Rok milosrdenství je mimořádnou příležitostí právě pro Charitu, jejíž jméno
česky znamená milosrdná láska.
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Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté
bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena v diecézích. V Arcidiecézi olomoucké to bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na
Svatém Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Svatou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni
přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní při mši svaté, kterou zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem půjdeme
do katedrály, kde se otevře Svatá brána. K této mimořádné bohoslužbě Vás srdečně zvu. Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.
Drazí bratři a sestry, dnes vstupujeme do adventu, doby intenzivní přípravy na příchod Spasitele, který je darem Otcova milosrdenství. Objevujme hodnotu ticha
a mlčení, v němž nasloucháme Božímu slovu, rozjímáme o něm a přijímáme ho za
své tak, že ono vytváří náš vlastní životní styl. Heslem tohoto roku je Ježíšova výzva:
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36) Kéž se toto Ježíšovo slovo
vtělí do našeho života, myšlení a skutků. Pak bude Spasitel nově přicházet do našich
rodin i do dnešního světa a ukáže se jako zachránce. K tomu každému z Vás žehná
a všechny o modlitbu prosí.
Arcibiskup Jan
SPOLEK METODĚJ
 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli
6. prosince na tradiční „Setkání s Mikulášem“. Již od 15.
hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, ve kterém se představí skupina Pohodáři
a Písklata a bude slavnostně představena kniha pohádek
O Šroubkovi a Matičce. Tu pak bude možno za zvýhodněných podmínek zakoupit. Dále pak bude otevřena „Nebeská pošta“ u které budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si budete moci zpříjemnit nákupem
tradičního svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí
v 16.30 hodin příchodem Mikuláše a jeho družiny a následnou nadílkou.
 Nejenom seniory zveme v úterý 8. prosince na „Zábavné odpoledne s hudbou a tancem“. Známé melodie zahraje populární skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve
14. hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 V úterý 29. prosince Vás zveme na již tradiční „Putování za betlémy“. V itineráři cesty
je návštěva městské rezervace BETLÉM v Hlinsku. Plánovaná je rovněž komentovaná
prohlídka památkové zóny věnného města českých královen v Poličce. Odjezd od Kulturního domu v ZÁBŘEZE v 7.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 17. 12. u paní
Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 22. listopadu: Červená Voda 2.126, Domov důchodců sv. Zdislavy 210,
Mlýnický Dvůr 370, Jakubovice 433, Písařov 587 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Biřmovanci se setkají v neděli 6. prosince v 16.00 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

„Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum.“
Člověk se rodí pro práci, pták aby lítal.
Plautus
Sbírka z minulé neděle: Moravičany 3.327 Kč; Loštice 2.819 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši
štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM

Blahopřání. V tomto týdnu se dožívá krásného životního jubilea
90. let paní Marie Směšná. Děkujeme jí za službu, kterou koná při přípravě mších svatých v pensionu. Do dalších let jí vyprošujeme hojnost
Božího požehnání, Božích milostí, ochranu Panny Marie a hodně zdraví.
farníci z Loštic

v Tuto neděli 29. listopadu od 16.00 hod. Vás zveme na ochutnávku zabijačkových dobrůtek do kavárny Sirkárna.
v V sobotu 5. prosince budeme společně putovat ke sv. Barborce. Sraz ve 14.00 hod.
u fary v Lošticích.
P. Lubomír Konfederák CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. listopadu: Štíty 2.560; Cotkytle 710; Horní Studénky 1.150 Kč (na
Charitu z neděle 15. listopadu 6.800 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Josef Altman
Tuto neděli 29. listopadu, bude po mši svaté možnost zapsat úmysly na mše svaté pro
rok 2016.
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V HEROLTICÍCH
Koncert se uskuteční v sobotu 5. prosince v 17.00 hod.
Účinkuje MUSICA VARIATA OLOMOUC pod vedením Mgr. Květy Fridrichové. Zazní skladby Adama Michny z Otradovic, Antonia Vivaldiho a W. A.
Mozarta. Výtěžek koncertu bude věnován na opravu a údržbu kostela.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. listopadu: Lubník 1.070, Tatenice 1.930, Hoštejn 1.060, Kosov 620 +
dar 1.000 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici v provedení Dechového
orchestru při ZUŠ Zábřeh se uskuteční v neděli 13. prosince ve 14.00 hod.
Srdečně Vás zveme.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 22. listopadu: Mohelnice 3.976; Úsov 710; Studená Loučka 4.407 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1950

Slavnost Božího Těla se konala opět v neděli. Ježto zmíněné nejasnosti byly úředním výkladem státních míst vyjasněny a průvody bez kázání povoleny, konal se i v naší farnosti průvod ke
čtyřem oltářům na náměstí. Počasí tentokrát přálo zbožnosti
farníků. Pro příště by bylo dobré poprosit o zajištění většího pořádku při průvodu a snad i o uzavření náměstí po dobu trvání
pobožnosti!
O týden později přistoupilo 100 žáků mohelnických škol k 1. svatému přijímání. I tentokráte odpadla společná snídaně komunikantů.
Letos nebyly pořádány farním úřadem žádné pouti na poutní místa. Radili jsme farníkům,
aby se sami na takové poutě vydávali. Ve skupinkách i jednotlivě navštívili farníci různá
poutní místa.
Velký přelom ve vyučování náboženství nastal počátkem školního roku 1950/51. Na Masarykově škole nastoupila slečna Anna Hanyšová z Lukavice, jako laická katechetka, se závazkem výuky 28 hodin týdně. Zbývající hodiny převzal dp. kaplan P. Gregorek, který též dojíždí
vyučovat do Libivé. Ve venkovských národních školách vypomáhají zase sousedé. Dp. děkan
Kolaja ze Zvole převzal Květín a Slavoňov, mírovský administrátor P. Švehlák učí v Křemačově. Kéž je i tato práce zase požehnaná!
Měsíc říjen byl i letos oslaven denní růžencovou pobožností ve farním kostele. Co do návštěvy, bylo nutno konstatovat úbytek dětí. Jinak se tento druh mariánské úcty patrně
i mezi novým obyvatelstvem vžívá.
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

v SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM bude v Postřelmově, v kostele sv. Matouše v neděli 6. prosince. Mikulášská besídka začíná v 15.30 hodin. Všichni jsou zváni.
v Mimořádná sv. zpověď a tichá adorace před prvním pátkem bude v Chromči ve čtvrtek od 16.00 a v Postřelmově v pátek od 16.00 hodin.
v O první sobotě v prosinci 5. 12. od 8.00 hod. bude v Postřelmově mariánská pobožnost
a mše svatá ke cti Panny Marie.
v O první neděli v měsíci je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.951
Kč), v Chromči je na farní kostel (minule 1.550 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich
štědrost.
P. Vladimír Jahn
***
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY
Adventní duchovní obnova pro ženy bude v Kroměříži od 4. do 6. 12. 2015 na téma: Boží Milosrdenství. Vede P. Adam Rucki. Více na www.vincentky.cz nebo mob. 731604430
Adventní duch. obnova pro muže na téma: Boží zbroj bude v Kroměříži 12. 12. 2015. Vede
P. Jan Szkandera. Více na www.vincentky.cz nebo mob. 731 604 430
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Sbírky z neděle 22. listopadu: Zábřeh 9.180; Jedlí 10.000 na opravy; Svébohov 1.700;
Zvole 4.070; Klášterec 1.290; Postřelmůvek 450, Pobučí 690 Kč.
Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.500; Zvole – na fasádu farního kostela 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme dětem a maminkám, které se zapojily
do přípravy Misijního koláče. V průběhu pečení nechyběla společná modlitba za misijní dílo a požehnání otce Martina.
S přípravou koláčů a zákusků pomohly opět maminky a babičky
z farnosti, a tak se podařilo připravit více balíčků.
Zájem farníků o Misijní koláč byl velký a celková získaná částka 5.696 Kč podpoří misijní dílo.
katecheté
BISKUP JOSEF HRDLIČKA V KOSTELE SV. BARBORY
V pátek 4. prosince v 17.30 hod. – na svátek
patronky kostela sv. Barbory bude světící biskup Mons. Josef Hrdlička sloužit děkovnou
mši.
Spolek sv. Barbora Zábřeh, z. s. informuje
4/2015
Vážení farníci, vážení příznivci „Barborky“.
Předcházející zpráva svým způsobem napovídá, že se jedná o mimořádnou událost
v zábřežské farnosti. Chceme poděkovat za
to, že se podařilo dokončit poslední etapu prací, které byly nad rámec závazku spolku
sv. Barbora.
Novou střešní krytinou je kostel na dlouhá léta zabezpečen proti povětrnostním vlivům.
Dílo bylo odvedeno ve výborné kvalitě a veškeré náklady ve výši 908.710 Kč byly uhrazeny.
Naše záměry, o kterých jsme Vás v předchozích zprávách informovali, se ale nepodaří
v letošním roce úplně naplnit. Soubor obětního oltáře a liturgických předmětů, i když je
ve stavu vysoké rozpracovanosti, bude (a tomu věříme) dokončen v příštím roce.
I když se říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, tak v případě akademického
sochaře Otmara Olivy, který je autorem a dodavatelem díla, je tomu tak, že neštěstí přišlo „po horách“. V letních měsících byl, společně s manželkou na treku v Jeseníkách zasažen výbojem blesku.
Naštěstí je dnes již, přes dlouhou pracovní indispozici v pořádku a je předpoklad, že celý
liturgický prostor bude do Velikonoc 2016 kompletně dokončen a požehnán ke svému
účelu.
Věříme, že se „Barborka“ stane místem trvalého setkávání zábřežských (a nejen zábřežských) farníků a místem pravidelné liturgie, což bude zcela jistě ta nejlepší odměna za
vynaložené úsilí. Děkujeme za Vaši štědrost, vstřícnost a podporu – upřímné Pán Bůh
zaplať.
Za spolek sv. Barbora Zábřeh Dr. Alois Frank, Ing. Jaroslav Jašek a Josef Klimek
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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