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2. 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 a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy,
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro,
abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
1: Bar 5,1-9
2: Flp 1,4-6.8-11
Ev. Lk 3,1-6
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

„Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky!
Každé údolí ať je zasypáno,
každá hora a každý pahorek
srovnán; kde je co křivého,
ať je narovnáno,
cesty hrbolaté ať se uhladí!
A každý člověk
uzří Boží spásu.“

Lk 3,3-6
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 7. prosince Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 		
Úterý 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Středa 9. prosince sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina
Pátek
11. prosince sv. Damase I., papeže
Sobota 12. prosince Panny Marie Guadalupské

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE

Adorační den bude v úterý 8. prosince o Slavnosti Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu. Výstav nejsvětější svátosti od 9.00 hod. Od 14.00
hod. bude možnost přijetí svátosti smíření a adorační den ukončíme v 17.00
hod. slavením mše svaté. Celebruje P. Alfred Volný.
P. František Eliáš
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 9. prosince.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 9. prosince 2015 od
9 hod. do 15.30 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, spolu s další pracovnicí, která má na starost energie
pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava
smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan

HNÍZDO ZVE:
* 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
* V úterý 15. prosince v 9.30 hod. bude o urologických problémech
dětí přednášet MUDr. Josef Marada
* V pátek 18. prosince v 16.30 zveme děti i rodiče do budovy bývalé ZUŠ (Farní ul. 9) na
příběh pro celou rodinu s názvem „Na cestě do Betléma“ v podání divadélka „S RADOSTÍ“. Těšíme se na setkání s Vámi, Vaše Hnízdo. (www.hnizdozabreh.cz)
Krátká anotace:
Nadační fond „Betlém nenarozeným“ šíří myšlenku ochrany a úcty k životu dětí před narozením již od svého vzniku v roce 1997. Protože počatým dětem se dá pomoci skrze pomoc poskytnutou jejich matkám, zrekonstruoval nadační fond s pomocí dobrovolníků
dům v Hamrech u Hlinska v Čechách. Tento Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí těhotným matkám, kterým náročné okolnosti zkomplikovaly život natolik, že zvažují
ukončení života dítěte, lidské zázemí, podporu i praktickou pomoc. Poskytovatelem sociální služby je Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, kterou nadační fond za tímto
účelem založil a provoz azylového domu finančně podporuje (www.dlanzivotu.cz).
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SPOLEK METODĚJ

v 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
malí i velcí budou moci zpříjemnit nákupem tradičního svařáku, nebo třeba ochutnávkou
domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin
a následnou nadílkou.
v 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 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

PODHAJSKÁ 2016

Jak již bylo avizováno, cestovní agentura AWER TOUR
s.r.o. Vás znovu zve, po úspěšném loňském pobytu, do
termálních lázních Podhajská.
Pobyt se bude konat v termínu 19. 1. - 24. 1. 2016.
Cena 7 500 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi
a permanentní vstupenku na termální koupaliště.
Bonusem bude nabídka každodenní mše svaté sloužené P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem. Nabídneme také vhled do encykliky
papeže Františka LAUDATO SI a besedy nad aktuálními tématy v církvi. Pro odlehčení
P. Milan Palkovič nabídne něco ze své původní profese vinaře, včetně ochutnávky.
S blížícími se Vánocemi je možné věnovat svým blízkým pobyt v Podhajské jako dárek.
Zájemci se mohou přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297,
mobil 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

MARIA, KTERÁ NASLOUCHÁ A OČEKÁVÁ

Adventní duchovní obnova pro dívky 15 – 25 roků, 11. – 13. prosince na Cvilíně u Krnova. Obnovu povede se sestrami boromejkami P. Sebastian Gruca OFMConv, minorita.
Adresa: Výletní 3, 794 01 Krnov, viz http://kostelcvilin.cz/
Adventní duchovní obnova pro dívky 18 – 30 roků, na MARIA-HILF ve Zlatých Horách.
Obnovu povede se sestrami boromejkami P. Jan Kušnír, SVD, verbista.
Viz http://mariahilf.hyperlink.cz/
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MILOSRDENSTVÍ

Pastýřský list nejdůstojnějšího otce arcibiskupa Jana nás minulou neděli uvedl do nového údobí církevního roku – do doby
adventní, čas očekávání slíbeného Mesiáše.
Tento rok vyhlásil papež František rokem milosrdenství.
Svatý otec si přeje, aby oslava Svatého roku byla pro všechny příležitostí ke skutečnému setkání s Božím milosrdenstvím.
Svatý otec poukazuje na děje a osoby, kde se má Boží milosrdenství nejvíce a přednostně projevit, to je u lidí, kteří je obzvláště potřebují.
Předně by se měl tento rok stát dobou jasného poznání a živou zkušeností, že Boží milosrdenství je základní Boží vlastností.
Bůh otec dává život každému bytí zcela zdarma – rostlinám, živočichům, zvláště pak lidem. Tam všude vtiskl svou moc
a moudrost. Nechává slunce svítit na dobré i na zlé.
Věřící, kteří v tomto roce navštíví Řím nebo katedrálu v diecézi, projdou Svatou bránu jako kající hříšníci s touhou získat
pravomocné odpustky související se Svatým rokem, obdrží je
jako skutečný projev Božího milosrdenství.
Je přirozené, že existuje hodně upřímně věřících, toužících
po Božím milosrdenství, kteří pro stáří nebo nemoc nemohou opustit svůj domov. I tito trpělivým snášením svého kříže mají získat toto Boží milosrdenství k dobru osobnímu, pro čas
i věčnost.
Jsou zde i vězni, jejichž svoboda je omezena, byť si trest zasloužili. Jsou si vědomi spáchané nepravosti a upřímně si přejí zapojit se znovu do společnosti a být pro ni přínosem. Tito
mohou získat odpustky ve vězeňských kaplích a vždy, když s myšlenkou na Otce a s modlitbou k němu přejdou přes práh své cely. Kéž jim to připomene průchod Svatou branou. Vždyť
duchovní amnestie, jako právní akt odpuštění, má své místo už ve Starém Zákoně.
Jedním z nejzávažnějších problémů naší doby je proměna vztahu k životu, zvláště k nenarozenému. Jsou ženy, které nosí ve svém srdci šrám bolestného rozhodnutí, vzdát se svého nenarozeného dítěte potratem. Pro většinu z nich bylo toto rozhodnutí těžkou existenční
i mravní zkouškou.
Svatý otec svěřuje všem kněžím po dobu Milosrdného roku pravomoc udělit rozhřešení
od hříchu potratu těm, kdo ho vykonali, a kdo s kajícím srdcem usilují o odpuštění.
Svatý otec nezapomíná ani na věřící, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli navštěvovat kostely spravované kněžími Bratrstva svatého Pia X. Svatý otec důvěřuje, že v blízké budoucnosti bude nalezeno řešení, jak obnovit plné společenství s kněžími a představenými
bratrstva.
Závěrem svého listu papež František svěřuje přípravu a náplň tohoto mimořádného roku
do ochrany Matky Boží Panny Marie. A naši biskupové i my, prostí kněží, i vy věřící nesmíme
zklamat, ale každý z nás musí přispět podle svých možností k duchovní obnově církve i národa, k věčné spáse každého jen trochu se snažícího o setkání s milosrdným nebeským Otcem
a jeho Synem Ježíšem Kristem.
Tam v jeho království a plném jasu poznáme Boží milosrdenství, které se sneslo na naši
duši a na naše životní kříže. Bohu díky.
P. Antonín Pospíšil
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SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží
dobrota a něha!“
Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý
rok milosrdenství. Mottem roku, který začne 8. prosince 2015 a skončí
20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.
Mimořádný svatý rok František označil za otevřené dveře Božího
milosrdenství. Ty dveře budou symbolizovat Svaté brány, které se otevřou v církvi po celém světě.
Tradiční obřad odkrytí zazděné Svaté brány milosrdenství v bazilice sv. Petra v Římě
se konal v úterý 17. listopadu. Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné cesty“ ke spáse. (Svatá brána bývá zazděná, otevřená je pouze během svatých
roků.)
„Jestliže je brána Boží milosti otevřena, stejně tak musí být vždy otevřené i dveře našich
kostelů, láska v našich společenstvích, v našich farnostech, institucích, diecézích; protože,
když tomu tak je, můžeme vyjít ven a nést tuto Boží milost,“ řekl papež při homilii 18. listopadu.
Během Svatého roku milosrdenství vyzývá papež František především k tomu, abychom nezavírali dveře Boží milosti nikomu, kdo činí pokání, a s nikým nejednali podle
zásluh, ale podle měřítka nesmírné Boží milosti a lásky.
Mimořádný svatý rok František označil za otevřené dveře Božího milosrdenství.

RODINA U BETLÉMA

Rozhodli jsme se nabídnout rodinám, zejména rodinám s dětmi o těchto Vánocích dárek navíc. Během vánočních svátků („na Štěpána“ 26. prosince a v neděli 27. prosince od
13.00 do 18.00 hod.) Vám nabízíme možnost „rodinné stráže“ u betléma. Může to potěšit
zvláště Vaše děti, které budou mít dost dlouhý čas, aby si jesličky „užily“ a můžete pozvat
i své přátele. A podle svého rozhodnutí můžete s narozeným Pánem strávit půl, případně
i celou hodinu.
Děti si mohou vzít hudební nástroj, společně můžete zazpívat narozenému děťátku
koledu a společně se u jesliček pomodlit.
Navíc budete u jesliček „držet
stráž“, tak aby mohli přicházet
do kostela k jesličkám i další návštěvníci.
Pokud budete chtít prožít se svými dětmi během Vánoc svou rodinnou audienci u jesliček, být
blízko Božímu tajemství a chvíli
pečovat o otevřený chrám, dejte
nám vědět.
Irena Švédová tel. 603 891 571,
Hana Lexmanová 731 626 509
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 29. listopadu: Červená Voda 2.650, Jakubovice 523, Domov důchodců sv.
Zdislavy 155, Janoušov na kapličku 1.009, Písařov 625 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.
v Setkání nad Biblí bude ve čtvrtek 10. prosince ve 13.00 hod. u paní Hrazdírové v Jakubovicích.
v Setkání buněk se uskuteční v neděli 13. prosince v 15.00 hod. v kostele v Červené
Vodě.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Bůh chce přicházet na zemi skrze nás.
V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi přicházet na zemi stále. Klepe na dveře našeho
srdce: „Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj život?“ Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek, totiž náš osobní život. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde také skrze nás. Benedikt XVI.
ADVENTNÍ TRHY. V sobotu 12. prosince Vás zveme na adventní trhy, na farní výlet vlakem do Olomouce. Odjezd autobusu z Loštic k vlaku do Moravičan v 10.40 hod.; z Moravičan vlak odjíždí v 11.04 hod. Vracet se budeme vlakem, který odjíždí z Olomouce v
16.34 hod.
Sbírka z minulé neděle: Moravičany 1.839 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

štítecko

štítecko

P. Lubomír Konfederák CM

štítecko

Sbírky z neděle 29. listopadu: Štíty 2.740; Cotkytle 600; Horní Studénky 950 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
30. listopadu oslavila Vilma Knollová ze Štítů 75. narozeniny.
Přejeme jí ochranu Panny Marie, Boží požehnání, zdraví a děkujeme za obětavou práci při výzdobě a úklidu kostela.
P. Josef Altman a farníci

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 29. listopadu: Lubník 1.060, Tatenice 1.450, Hoštejn 1.005, Kosov 800 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v neděli 13. prosince v 18.00 hod.
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 29. listopadu: Mohelnice 4.310; Úsov 1.997 na opravy kostela; Studená
Loučka 710 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara
 V úterý 15. 12. ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a A. Vykydalová
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! 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!
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

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.
VÁNOČNÍ HVĚZDA. Minulou neděli jsme v našich kostelech prodali celkem 201 kusů Vánočních hvězd (vloni 192 ks). Na konto dětské hematologie a onkologie při Fakultní nemocnici v Olomouci byla
odeslána částka 23.300 Kč (vloni 21.680 Kč). Výtěžek z prodeje květin
činil částku 20.100 Kč a částku 3.200 Kč součet jednotlivých darů. Dlouhomilov 1.000 Kč;
Chromeč 8.100 Kč; Lesnice 4.300 Kč + dar 100 Kč; Postřelmov 6.000 Kč + dary 3.000 Kč;
Sudkov 700 Kč + dar 100 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste zakoupením květiny nebo finančním darem přispěli
na konto Šance Olomouc, otci Vladimíru Jahnovi za poskytnutí zázemí na faře a těm, kdo
prodávali květiny. Velice si vážíme Vaší pomoci vážně nemocným dětem a jejich rodinám.
		
Ludmila Leharová
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT. OÚ Leština, OÚ Lesnice a Charita Zábřeh
vás srdečně zvou na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 13. prosince 2014 ve 14
hod. v kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. Výtěžek koncertu bude věnován Charitě Zábřeh na podporu Domácí hospicové péče.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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Sbírky z neděle 29. listopadu: Zábřeh 10.280; Jedlí 2.500; Svébohov 1.600; Zvole 9.780;
Klášterec 1.550; Postřelmůvek 910 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravu fary 500; z Ráječka 3.000; z Rovenska na likvidaci lepry 2.000,
na Proglas 1.000; Zvole – na potřeby farnosti 3.000; Jedlí – na dohotovení obrazu 3.000;
Svébohov – na farnost 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Pro Rádio Proglas byl zaslán dar ve výši 2 500 Kč a pro televizi NOE 3 000 Kč.
		
Anna Krňávková KAPR
V měsíci listopadu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory částkou 2.400 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme a přejeme pokojné Vánoce.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
VÁNOČNÍ HVĚZDA. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o první neděli adventní prodáno 180 (loni 160) kusů a na konto
dětské onkologie posláno 19.460 (loni 16.680) Kč. Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční hvězda provázela celými vánočními svátky.
A. Tempírová
„OVOCEM DUCHA JE LÁSKA, RADOST, POKOJ“, to je motto duchovní obnovy pro mládež, kterou povede P. Josef Novotný a na kterou
jste zváni v sobotu 12. prosince. Začínáme v 9.00 hod. v budově staré
ZUŠ na Farní 9 a duchovní obnovu zakončíme mší svatou v 15.00 hod.
Zvou animátoři děkanátu
ADVENTNÍ KONCERT. Základní umělecká škola a Spolek sv. Barbora Vás zvou v neděli 6. prosince v 15.00 hod. do kostela sv. Barbory. V pořadu
účinkují žáci hudebního a literárně dramatického
oboru.
red.
NA ADVENTNÍ KONCERT V MALETÍNĚ jste
zváni v sobotu 12. prosince ve 14.00 hod. do kostela sv. Mikuáše.
KONCERT. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v
sobotu 12. prosince v 15.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu PETROF PIANO TRIO (Martina Schulmeisterová – klavír, Jan
Schulmeister – housle, Kamil Žvak – violoncello)
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ bude v sobotu 12. a 19. prosince 2015 v 10.00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje.
Všechny hudebníky a zpěváky zve Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh
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.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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