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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 122

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

1: 2 Sam 5,1-3
Ordinárium: latinské č. 509

2: Kol 1,12-20
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Lk 23,35-43

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost,
sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky.
Vstupní antifona
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. listopadu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý 22. listopadu
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Čtvrtek 24. listopadu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V ZÁBŘEZE
Od pondělí 21. listopadu do středy 23. listopadu bude v zábřežském
kostele sv. Bartoloměje probíhat dopolední příprava a poté ve čtvrtek
24. listopadu udělování svátosti pomazání nemocných. Přípravu povede jako obvykle P. Lev Eliáš.
Program: 8.45 hod. modlitba růžence, 9.15 hod. promluva k tématu,
v 9.40 hod. mše svatá.
Svátost smíření, která je k přijetí svátosti nutná, můžete přijmout denně od pondělí během
programu.
P. František Eliáš
V úterý 22. listopadu při mši svaté v 9.40 hod. v kostele sv. Bartoloměje
vzpomeneme nedožitých 94. narozenin dlouholetého zábřežského kostelníka pana Jindřicha Majstršína (* 22. 11. 1922; † 29. 8. 2011).
red.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 23. listopadu 2016 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. Podmínkou pro nová zapojení
do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš, děkan
Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a Tunkl production zvou na sobotu 26. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY
STŘEDOVĚKÉ. Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstvení hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 130 Kč/100 Kč v předprodeji.
Zahájení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Více informací a rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz. Za Spolek Metoděj Josef Klimek
SETKÁNÍ S PANÍ PAVLÍKOVOU. Dětské spolčo pro vás opět připravuje čtyři setkání s paní Pavlíkovou v době adventní.
Termíny jsou tyto: středa 23. 11. v 15.30 hod. na staré ZUŠ, další středa 30. 11. opět v 15.30 hod. na staré ZUŠ, v sobotu 3. 12. po rorátech
v 8.00 hod. na faře a za týden 10. 12. zase v 8.00 po rorátech na faře.
Na těchto setkáních nás bude herečka, paní Pavlíková učit správně číst
Boží slovo v kostele. Všichni jste srdečně zváni.
Monika Peková
POZVÁNKA NA KONCERT do svébohova. Kruh přátel hudby ve Svébohově za podpory Nadace Českého hudebního fondu uvádí v neděli 27. 11.
v 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu

HOUSLOVÝ KONCERT LEOŠE A ALŽBĚTY ČEPICKÝCH.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 – STAŇ SE KRÁLEM.
Další ročník Tříkrálové sbírky je za dveřmi a my vás zveme do řad
královských poutníků, kteří každoročně přináší do rodin radostnou
zvěst a přání všeho dobrého. Sbírka je založena především na pomoci dobrovolníků – bez nich (bez vás) se neobejdeme. Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupinky (věk min. 15 let) či koledník, ozvěte se
nám nejlépe do 21. 11. Hledáme dobrovolníky hlavně v Zábřeze a Mohelnici. Jste pro
nás nenahraditelní a vaší pomoci si nesmírně vážíme! Děkujeme. Kontakt: Jana Skalická,
tel: 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 – KOSTÝMY
Máte doma tříkrálové kostýmy, které již nepotřebujete? Můžete
je věnovat koledníkům ve vašem okolí nebo nám na Charitu, kde
kostýmy ke koledování půjčujeme a nemáme jich dostatek.
Pokud umíte a chcete, můžete nám kostýmy i ušít. Mohou být
RŮZNĚ BAREVNÉ i bílé a zdobené dle vašeho uvážení. Pokud
vám doma žádná látka na zhotovení nepřebývá, ozvěte se nám,
materiál i střih dodáme.
Jana Skalická, tel: 736 509 431
trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
DĚKOVNÁ MŠE V KOSTELE SV. BARBORY. V neděli 4. prosince 2016 v 10 hod. v den patrocinia bude
v kostele sv. Barbory sloužit světící biskup
Mons. Josef Hrdlička benedifikační mši svatou,
spojenou s žehnáním nového obětního stolu
a dalších liturgických předmětů.
Autorem obětního stolu je akademický sochař
Otmar Oliva z Velehradu.
Spolek sv. Barbora Zábřeh Vás srdečně zve na
tuto významnou událost zábřežské farnosti
a současně také na poděkování za zdárné dokončení všech prací spojených s opravou,
rekonstrukcí, restaurováním a v neposlední řadě také se zajištěním nového mobiliáře.
Jako pozornost a dárek máme pro vás připravenou publikaci mapující „OSM ROKŮ
NA BARBORCE“.
Za spolek sv. Barbora Zábřeh Dr. Alois Frank, Jaroslav Jašek, Josef Klimek
BARBORKA V PROMĚNÁCH ČASU. Jakousi předehrou k žehnání oltáře bude přednáška mapující nejenom historii kostela, ale i více jak osmileté úsilí o jeho záchranu
a znovuobnovení. Představena bude publikace „Barborka - příběh o znovuzrození kostela“ jejímiž autory jsou Petr Krňávek a Jaroslav Jašek a promítnut bude film Jana Šmída
„Barborka v proměnách času“.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince v Katolickém domě. Začátek v 17. hodin,
vstupné dobrovolné.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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SV. BARBORA ZÁBŘEH, z. s. informuje.
Blíží se konec letošního roku a s ním přichází
také čas bilancování. Pro spolek sv. Barbory je
čtvrtý prosinec významný nejen tím, že se jedná o svátek patronky kostela, ale hlavně tím,
že to bude poslední den, kdy budeme skládat
účty z našeho působení na „Barborce“.
Na začátku našich aktivit se, tehdy ještě občanské sdružení, se „Smlouvou o výpůjčce“ zavázalo na vlastní náklady kostel opravit, nechat
zrestaurovat stávající mobiliář a doplnit mobiliář chybějící.
Od roku 2008 jsme Vás pravidelně informovali o postupu prací při celkové opravě a rekonstrukci kostela.
Postupně, s Vaším velkým přispěním, se dařilo naše dílo realizovat. Když jsme přede dvěma léty pracovali na posledních stavebních pracích, kterými byla oprava pozednic, došlo ke zjištění, že střecha překrytá bonským šindelem nese stopy havarijního stavu. Mohli
jsme tuto skutečnost přejít – vždyť střecha byla nově překryta v roce 1992. Nakonec přece
jen zvítězil pocit zodpovědnosti a začalo další kolo (a proč ne, když jsme při opravě Barborky nabyli tolik zkušeností), kdy jsme začali plánovat opravu krytiny.
Současně jsme chtěli doplnit stávající obětní stůl novými liturgickými předměty. Naše cesty proto vedly na Velehrad, za akademickým sochařem Otmarem Olivou. Slovo dalo slovo
a nezůstalo jen u návštěvy Velehradu. Pan Otmar Oliva přijel k nám do Zábřeha a bylo dohodnuto, že tím posledním kamínkem do mozaiky obnovy kostela bude nový obětní stůl.
V roce 2014 jsme nechali vyrobit z 80 kusů hranolků z olše, základ obětního stolu. Naše
snažení jsme chtěli dokončit v roce 2015 a naši misi na Barborce tak ukončit.
Ale tak jak to často bývá „člověk míní a Pán Bůh mění“. Vážné zdravotní komplikace pana
Otmara Olivy a jeho paní po zásahu bleskem v Jeseníkách zavinily na dlouhou dobu přerušení prací. Zatím, co byla v roce 2015 nákladem 1,1 mil Kč střecha opravena, na výrobu
nového obětního stolu bylo potřeba nalézt dostatek trpělivosti a věřit, že i tento poslední
krok dokončíme.
Když jsme 24. června letošního roku byli na Velehradě svědky odlévání liturgických předmětů a konstrukcí nosných částí obětního stolu, věděli jsme, že jsme na té nejlepší cestě,
a že dílo bude včas dokončeno. Dnes je již nový obětní stůl v kostele sv. Barbory a je připraven na slavnostní žehnání.
Věříme, že se nám podaří tímto krokem přenést alespoň kousek ducha z posvátného
Velehradu k nám, do kostela sv. Barbory a propojit tak zdánlivě nespojitelná místa.
Za spolek sv. Barbora Zábřeh Dr. Alois Frank, Jaroslav Jašek, Josef Klimek
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS ZNOVU V ZÁBŘEZE.
Hlavním organizátorem letošního koncertu Scholy Geregoriány Pragensis je Bravo Zábřeh.
U příležitosti oslav 700. výroční narození Karla IV. uvede
v sobotu 3. prosince v 16.00 hod. uvede v kostele sv. Bartoloměje adventní koncert.
Vstupenky jsou již v předprodeji.
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PhDr. Zdeněk David

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE PRVNÍ V ADVENTU

Církevní silvestr pro mládež
Přijďte oslavit konec církevního roku, pobavit se s přáteli, zahrát si super hry a zatancovat. Začínáme v sobotu 26. 11. mší svatou v 18 hodin
v Moravičanech u sv. Jiří. Poté se přesuneme do nedaleké sokolovny,
kde začne večerní program na téma Cesta kolem světa. Vítány jsou
kostýmy z Vaší oblíbené země nebo světadílu – nejlepší budou oceněny. Připraveno bude také bohaté občerstvení a tombola. Večerní program skončí půlnoční
modlitbou. V sokolovně bude možnost přespání, stačí si přibalit spacák a karimatku. Více
informací na mladez-zabreh.webnode.cz a na facebooku. Akce se koná pod záštitou o. s.
Sarkander. Těší se na Vás animátoři děkanátu Zábřeh.
RORÁTY V ZÁBŘEZE. Každé ráno, 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
Čtvrteční večerní bohoslužba pro děti v době adventu slavena nebude (děti budou přicházet na roráty).
ŽEHNÁNÍ KŘÍD. V neděli 27. listopadu o první neděli adventní požehnám v kostele
sv. Bartoloměje při mši svaté v 8.30 hod. křídy pro tříkrálové koledníky. P. František Eliáš
VÁNOČNÍ HVĚZDU si letos v Zábřeze budete moci výjimečně zakoupit až druhou
neděli adventní, to je 4. prosince, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dětem.
Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar 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

CHARITA ZÁBŘEH
POSEZENÍ U ČAJE NA DOMOVINCE. V úterý 29. 11. 2016 v 15 hodin
vás zveme na posezení u šálku čaje nad fotografiemi starého Zábřeha, které si promítneme na plátno a společně budeme hledat dávné časy.
V úterý 6. 12. 2016 přijďte společně porozjímat o Adventu při zpěvu adventních písní, a v úterý 13. 12. 2016, pokud si chcete zpříjemnit čas čekání na Vánoce, přijďte si připravit vánoční svícen. Setkání proběhnou vždy
od 15 hod do 16.30 hod.
Za Domovinku A. Krieglerová
SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY. Zveme domácí pečovatele na setkání a sdílení
svých zkušeností z péče o své blízké, i vzájemnou podporu. Sejdeme se ve středu 23. listopadu v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
Jana Skalická
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. listopadu - na Charitu: Domov důchodců sv. Zdislavy 100; Písařov
2.844; Jakubovice 652; Červená Voda 6.245 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Adorační den farnosti Písařov je tuto neděli 20. 11. Nejsvětější svátost bude vystavena od 11.30 do 15.00 hod.
 Senioři se setkají ve čtvrtek 24. 11. v 8.00 hod. v kostele a následně na faře v Červené
Vodě.
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 30. 10. v 16.00 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 13. listopadu - na Charitu: Loštice 6.285; Moravičany 9.742 Kč.
Pán ať odmění vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
PODĚKOVÁNÍ.
 Chceme poděkovat pracovníkům recepce Charity Zábřeh, kteří přivezli do naší farnosti kalendáře, knihy s křesťanskou tématikou, adventní svíce a jiné upomínkové předměty. Ochotně poradili a nabídli zajímavé a vyhledávané tituly.
Děkujeme za tipy na vánoční dárky!!!
 Děkujeme všem ženám a mužům naší farnosti, kteří pomohli se zazimováním farní
zahrádky – úklid farních jiřin, porytí záhonů a jiné práce kolem fary a farní zahrady.
 POSEZENÍ PO FARNÍ ZABÍJAČCE bude v Lošticích v sobotu 26. 11. odpoledne
na Sirkárně. Zabijačkové dobroty ze skopového a vepřového masa budeme připravovat
v pátek 25. 11. 2016 na faře.
 V Moravičanech vzniká mládežnické společenství SDRUŽENÍ MARIÁNSKÉ MLÁDEŽE. (Něco podobného plánujeme připravit také pro děti.) Setkání dětí a mládeže s vincentkami z Mendriky, které k nám budou každý měsíc přicházet, bude v neděli 27. 11.
v 15.00 hod. na moravičanské faře.
 V době adventní vás zveme do Loštic na RORÁTNÍ MŠE SVATÉ. Budou každé úterý v 6.00 hod. při světlech svíček.
P. Kristián Libant, CM

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 13. listopadu – na Charitu: Jedlí 4.000; Svébohov 5.600; Klášterec 3.340
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Lesnice, Obecní úřad Lesnice a Obecní úřad Leština Vás zvou na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční druhou neděli adventní 4. prosince 2016 ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Zpívat bude ženský pěvecký sbor Slavice ze Zábřeha pod vedením sbormistryně paní Jaroslavy Štěpánkové.
Vstupné je dobrovolné.
P. Vladimír Jahn
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

 Setkání seniorů na faře v Mohelnici se uskuteční v úterý 22. listopadu ve 14.00 hod. na
faře.
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
PODZIMNÍ VÝSTAVA V OKÝNKU. Uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Okýnko (Zámecká 11, Mohelnice) Vás srdečně zvou v pátek 25. 11. 2016 od 10 hodin na tradiční Podzimní výstavu. Jako každoročně, budete moci zakoupit krásné dárečky pro své
blízké nebo i krásnou vánoční dekoraci. A když nebudete chtít nakupovat, můžete zde
strávit příjemné chvíle u kávy či čaje.
Jana Skalická

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. listopadu – na Charitu: Štíty 3.690; Cotkytle 1.000; Horní Studénky
2.200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 Tuto neděli 20. listopadu, bude bohoslužba pro děti.
 Ve čtvrtek 24. 11. od 16.00 hod., v předvánočním čase zveme děti na tradiční TVOŘENÍČKO. Přijďte si vyrobit malé a milé dárečky, popovídat si o Vánocích a možná
i něco zazpívat. S sebou přezuvky, nůžky, lepidlo a dobrou náladu.
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře 26. 11. v 18.00 hod.
 V neděli 27. 11. po mši svaté bude v sakristii zapisování úmyslů na mši svaté.
 Ve čtvrtek 1. 12. v 17.00 hod. se sejde na faře PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ
RADA. Účast všech členů je nutná.
 Otec Jacek se obrací na farníky s prosbou o sdělení zájmu nemocných o jeho návštěvu
a předvánoční zpověď, včetně uvedení adres.
P. Jacek Brończyk
Chcete se zapojit do přípravy společného, ADVETNÍHO ODPOLEDNE a přispět tak
na dobrou věc?
V neděli 18. 12. plánujeme na farním dvoře akci s prodejem drobných dárků od klientů Charity Zábřeh, dětí ze školy a školky ve Štítech, s Betlémským světlem, se svařáčkem
a punčem pro děti. Nápadů je spousta.
Pokud nám chcete pomoci, uvítáme šikovné ruce, které vyrobí drobné dárečky, upečou
štrúdl a koláčky. Finanční výtěžek z celé akce bude poslán na učet pro hurikánem zpustošené Haiti. Pokud máte zájem a chuť nám pomoci, přihlašte se u P. Jacka Brończyka nebo
Evy Pecháčkové.
Eva Pecháčková

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 13. listopadu – na Charitu: Lubník 1.300; Tatenice 2.500; Hoštejn 2.400;
Kosov 770; Koruna 100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 Spolčo – Modlitby chlapů se sejde tuto neděli 20. listopadu v 18.00 hod. na faře v Tatenici.
 ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ proběhne příští neděli 27. listopadu v úvodu
mší svatých.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 13. listopadu - na Charitu: Zábřeh 24.060; Zvole 20.010; Rovensko 2.020;
Hynčina 140 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

CESTOVNÍ AGENTURA AWER TOUR ZVE V ROCE 2017
DO PODHÁJSKÉ A DO SVATÉ ZEMĚ
Ve spolupráci s farností Zábřeh připravujeme:
PODHÁJSKA 24. – 29. 1. 2017. Relaxační pobyt ve slovenských termálech. Cena 7.700 Kč
zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5 x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na venkovní
termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem, oblíbené „Večerníčky“ v podání MgA. Martiny Pavlíkové, nabídka duchovní literatury na zpestření volného času či další duchovní program.
SVATÁ ZEMĚ 25. 3. – 2. 4. 2017. Poutní zájezd po stopách našeho Pána Ježíše Krista.
Cena 18.700 Kč zahrnuje letenku, 7 x hotelové ubytování, polopenzi, autobus v Izraeli, odborného průvodce. Přijměte pozvání
osobně poznat nejposvátnější místa všech
křesťanů a navštivte Nazaret, Betlém, Kánu
Galilejskou, Jeruzalém, oblast Genezaretského jezera či Mrtvého moře – přírodní rezervaci Ein Gedi, pevnost Massadu a mnoho dalších míst. Vydejte se společně obnovit a posílit svoji víru.
Využijte příležitosti obdarovat své blízké hodnotným vánočním dárkem .
Více informací a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh,
mob. 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
VŘESOVÁ STUDÁNKA. Prvním kamínkem do mozaiky k obnově poutního místa na
Vřesové Studánce bylo vylomení bloku kamene v kamenolomu Žulová pro oltář na Vřesovou Studánku. Poté jej ve čtvrtek 10. listopadu požehnal za účasti mnohých zájemců o
obnovu Vřesové Studánky duchovní správce poutního místa - P. Milan Palkovič.
red.

V sobotu 26. 11. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční poslední setkání
těch, kteří se déle než rok pravidelně scházeli v rámci Vzdělávacího kurzu. V přednášce
s názvem „Společenství ve farnosti“ nás P. Vojtěch Koukal seznámí se smyslem, činností a vedením farních společenství. P. Vojtěch působí v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech. Děkuji všem účastníkům kurzu za vytrvalost a odhodlání dělat něco navíc pro sebe,
pro druhé, pro farnost… Přijměte srdečné pozvání. Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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.
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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