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1. NEDĚLE ADVENTNÍ

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 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
Žalm 122
1: Iz 2,1-5

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Řím 13,11-14

příště Břízovo č. 503

Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme tedy skutky temnoty
a oblečme se do výzbroje světla.
Veďme počestný život jako ve dne;
ne v hodováních a pitkách,
ne v necudnostech a prostopášnostech,
ne ve sváru a závisti.
Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista
a nepečujte o tělo tak,
že by to vyvolávalo žádosti.
Řím 13,13-14
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Ev. Mt 24,37-44

Středa 30. listopadu
Sobota 3. prosince

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
svátek sv. Ondřeje
památka sv. Františka Xaverského, kněze

Tuto neděli ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
P. Martin Rumíšek
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. 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
SVÁTOST SMÍŘENÍ O PRVNÍM PÁTKU. V pátek 2. prosince od 15.30 hod. můžete
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
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. Setkání proběhne od 15 hod do 16.30 hod.
Za Domovinku A. Krieglerová
Nejenom seniory zveme na úterý 29. listopadu do Katolického domu na ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární dvojice
Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hod. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 – ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM. Zveme
vedoucí skupinek, koledníky a jejich doprovod na setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem při žehnání koledníkům, které proběhne
30. 12. 2016 od 10 hodin ve Vsetíně. Pojedeme společně autobusem,
který je pro zúčastněné zdarma. Autobus vyjíždí z Králík a pojede přes
Štíty a Červenou Vodu. Nahlaste se nejpozději do 18. 12. 2016.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS PŘIVEZE ZPĚVY Z DOBY KARLA IV.
Po dvouleté přestávce se do kostela sv. Bartoloměje vrací Schola
Gregoriana Pragensis, mužský pěvecký sbor založený před téměř
třiceti lety, který se řadí mezi přední světové interprety středověké
duchovní hudby.
V Zábřeze soubor, v čele s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem, vystoupí v sobotu 3. prosince s koncertním programem věnovaným 700. výročí narození Karla IV.
Ten prezentuje adventní a vánoční období v katedrále sv. Víta za doby života „Otce vlasti“.
Koncert souboru s mezinárodním renomé má začátek v 16 hodin. Vstupenky jsou již
v prodeji v infocentru, držitelé slevové karty Bravo zaplatí za vstup 70 Kč, ostatní stokorunu. Děti mají na koncert vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
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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.
Josef Klimek
VÁNOČNÍ HVĚZDU si letos v Zábřeze budete moci výjimečně zakoupit až druhou neděli adventní, to je 4. prosince,
už tradičně 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 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
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE. Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 4. prosince na tradiční setkání s Mikulášem.
I v letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne.
Již od 15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní
program, ve kterém se představí kapela ŠPUNT z Přerova, 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.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 4. PROSINCE JSTE TAKÉ ZVÁNI NA SLAVNOSTNÍ
POUTNÍ MŠI SVATOU KE CTI SVATÉHO MIKULÁŠE VE FARNÍM KOSTELE V MALETÍNĚ. ZAČÍNÁME VE 14.30 HODIN.
P. František Eliáš
3

ZAČÁTEK CÍRKEVNÍHO ROKU
Vážení a milí bratři a sestry v Kristu, máte v rukou první číslo
děkanátního zábřežského týdeníku v novém církevním roce.
Protože dostávám kladné ohlasy na svou činnost v FI, je žádoucí v ní pokračovat k dobru osobnímu i církve. Každé zrnko, které k takovému dobru přispívá, je Božím dílem.
Letošní zvláštností bude, že témata článků nebudou většinou
rozebírána podle liturgického kalendáře, ale budeme moci
uveřejňovat i pravdy víry, které jsou aktuální v osobách světců i v dění církve a národa. Jako autor těchto témat musím
čtenářům sdělit, že kvůli svému vysokému věku – 91 let už je
nebudu moci plně zpracovávat, ale sáhnu k homiliím dříve již
zpracovaným.
Ve svých homiliích a článcích se nevznáším ve výškách asketických a duchovních, ale,
jak to vyjádřila jedna čtenářka, zůstávám na zemi, čímž jsem snad čtenářům bližší a pochopitelnější.
Posledním mnou vypracovaným tématem bude v roce 2017 homilie ke Slavnosti Ježíše
Krista Krále. Tou se rozloučím s milovanou farností a děkanátem Zábřeh a se všemi
čtenáři FI. Bohu díky i Marii Panně rozvazující uzly našich problémů a Matce ustavičné
pomoci.
P. Antonín Pospíšil
Pokud máte zájem, můžete si na faře v Zábřeze zdarma vzít životopisnou knihu P. Antonína Pospíšila „Každý se jednou ohlédne za svým životem“.
redakce

POZVÁNÍ K TELEVIZI

 První adventní neděli, 27. listopadu 2016 v 13.50 hod., bude na ČT 2 v pořadu
Cesty víry uveden dokument „Můj syn Julek“. Jedná se o životní příběh paní učitelky
Mgr. Dany Vargové ze Šumperka, držitelky Ceny paměti národa. Manželé Vargovi se
starali o nevyléčitelně nemocného syna Julka, pronásledovaného komunistickým režimem.
 V úterý 29. listopadu na ČT 2 v 21.00 hod. proběhne dokumentární film Miloše Doležala a Romana Vávry JAK BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI. Silný příběh konfliktu státu
a církve prostřednictvím dramatického osudu umučeného číhošťského faráře Josefa Toufara.
red.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 51; Písařov 952; Jakubovice 1.062; Červená Voda 2.498 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč





Mše svatá v Janoušově bude v neděli 27. 11. v 16.00 hod.
Roráty v době adventní budou bývat v Červené Vodě v úterky a čtvrtky od 7.00 hod.
Biřmovanci se setkají v neděli 4. 12. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
Vedoucí buněk se setkají v neděli 4. 12. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
P. Radek Maláč
4

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 20. listopadu: Loštice 2.997; Moravičany 1.271 Kč.
Pán ať odmění vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
PODĚKOVÁNÍ.
Děkuji všem, kteří pomohli při „farní zabíjačce“, ať už v úterý, v pátek, nebo v sobotu
a za dobrou atmosféru při společném farním posezení.
Také děkuji za účast a pomoc na silvestrovském programu pro děti a při setkání se
sestrami vincentkami k založení dětského společenství.
P. Kristián Libant, CM
● Zahájení 20. ročníku LOŠTICKÉHO BETLÉMU bude u řezbáře Jaroslava Beneše ve
čtvrtek 1. prosince ve 14.00 hod.
● Na zimní pouť ke sv. Barborce na Masnice vyjdeme v sobotu 3. prosince ve 14.00 hod.
od kostela sv. Prokopa.
● V Moravičanech vzniká mládežnické společenství SDRUŽENÍ MARIÁNSKÉ MLÁDEŽE. (Něco podobného plánujeme připravit také pro děti.) První setkání dětí a mládeže
s vincentkami z Mendriky, které k nám budou každý měsíc přicházet, bude tuto neděli
27. 11. v 15.00 na moravičanské faře.
● V době adventní jste zváni na rorátní mše svaté. Budou bývat v Lošticích při světle svíček každé úterý v 6.00 hod. Přijďte se s lucerničkami
v rukou připravit na příchod toho, který je světlem světa. Lucerničky si
můžete zakoupit i v kostele. Cena je 90 Kč. Peníze hoďte do pokladničky
pro Farní informace. Po mši sv. vás zveme na kávu nebo čaj do farní
kanceláře. Buchty nebo něco pod zub jsou vítány.
V Moravičanech budou rorátní mše svaté o čtvrtcích v 17.00 hod.

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 20. listopadu: Jedlí 2.700; Svébohov 6.500 (na opravu fary); Klášterec
1.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS
POZVÁNKA NA KONCERT. Kruh přátel hudby ve Svébohově za podpory Nadace Českého hudebního fondu uvádí tuto neděli 27. 11. v 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu, HOUSLOVÝ KONCERT LEOŠE A ALŽBĚTY ČEPICKÝCH.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. listopadu: Lubník 1.130; Tatenice 1.690; Hoštejn 2.100; Kosov 580 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

V neděli 11. prosince vás zveme do farního kostela v Tatenici na
ADVENTNÍ KONCERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh.
Začátek ve 14.30 hod., vstupné dobrovolné.
P. Jaroslav Přibyl
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postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírka z neděle 13. listopadu na Charitu: Postřelmov 5.506; Chromeč 2.500; Sudkov 1.050; Lesnice 2.782; Kolšov 904; Dlouhomilov 500 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V neděli 4. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.889 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 1.100 Kč).
Možnost svaté zpovědi před prvním pátkem a tichá adorace bude:
ve středu v Leštině od 15.30 hodin, ve čtvrtek v Chromči od 16.00 hodin,
v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
V sobotu 3. 12. od 9.00 hodin bude v Postřelmově MARIÁNSKÁ POBOŽNOST a mše
svatá ke cti Panny Marie.
P. Vladimír Jahn
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. V neděli 4. 12. přijede do farního kostela v Postřelmově na
setkání s dětmi svatý Mikuláš. Aby čekání nebylo dlouhé, připravila mládež farnosti pro
děti program. Mikulášská besídka začíná v 15.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
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.
Zvou pořadatelé

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 13. 11. (na Charitu) a z neděle 20. listopadu: Mohelnice 6.236, 3.582;
Úsov 2.406, 1.570; Studená Loučka 2.780, 410 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh
zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky – Fr. Martinek, LP 1965 - pokračování
Opravu kříže nad Křemačovem provedl pan Snášel z Podolí.
Další opravou byla kaple sv. Šebestiána, u křemačovského rybníka.
Jak dokazují fotografie vlepené v kronice, byla kaple značně poničená. Opravu celé kaple provádělo JZD Mohelnice za pomoci
předsedy Josefa Höniga. Zedníci: Antonín Kolomazník, Jan Kolek, Václav Nosek, Jaroslav Krejčí. Pomocné síly: Karel Korner
(Vodní č. 87), Vojtěch Pospíšil, Pavel Entr, Weinlich, Martinek, Baják. Jídlo a pití dodával
denně římskokatolický farní úřad.
Střechu provedl člen JZD Mohelnice tesař Jaroslav Knol, kříž udělal pan Baják, dveře
Václav Rečka zámečník v Mohelnici. Oplechování Alois Mareš klempíř z Mohelnice.
Vše zaplatilo JZD Mohelnice. Jinak svépomocí a zadarmo! Je to neuvěřitelné, že
k provádění oprav církevních památek na Mohelnicku přistupovalo místní JZD v 60. letech
tak vstřícně. Byla to jistě výjimka. Nutno však podotknout, že k tomu přispěl nebojácný
předseda družstva pan Hönig i děkan František Martinek.
Bartoš H.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. listopadu - na opravy: Štíty 5.800; Cotkytle 3.760; Horní Studénky 7.600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 Ve čtvrtek 1. 12. v 17.00 hod. se sejde na faře PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ  
RADA. Účast všech členů je nutná.
 V pátek 2. 12. od 16.00 hod. bude ve farním kostele adorace Nejsvětější svátosti  
s možností svátosti smíření.
 V sobotu 3. 12. od 8.00 hod. bude Mariánské večeřadlo, v 16.00 hod. bude mše svatá  
v Crhově a v 17.00 hod. se sejdou biřmovanci na faře ve Štítech.
 V neděli 4. 12. po mši svaté bude znovu zahájen provoz farní knihovny s nově zařazenými knihami.
Zveme vás na ADVENTNÍ KONCERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který bude
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech v pátek 9. prosince od 18.00 hod.
		
P. Jacek Brończyk
Chcete se zapojit do přípravy společného, ADVENTNÍHO 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, štrúdl,
koláčky. Finanční výtěžek z celé akce bude poslán na účet pro hurikánem zpustošené
Haiti. Pokud máte zájem a chuť nám pomoci, ozvěte se u P. Jacka Bronczyka nebo Evy
Pecháčkové.
Eva Pecháčková
SBÍRKA VÁNOČNÍ HVĚZDA – ROK DEVÁTÝ. Letošní sbírka „Vánoční hvězda“, bude věnována na boj s dětskou podvýživou v Nigerii.
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc dětem, které právě nyní zápasí s největším nepřítelem současného světa – s podvýživou. V oblasti Čadského jezera se právě odehrává
jedna z největších afrických humanitárních krizí současnosti. Mnoho z dětí postižených
válečným konfliktem zažilo nepředstavitelnou krutost a zneužívání. Přišly o své rodiny,
domovy a na celé roky o možnost chodit do školy. Jen ve státě Borno v severovýchodní
Nigérii téměř každé páté z 244 tisíc podvyživených dětí zemře, pokud v nejbližší době
nepodstoupí nezbytnou léčbu. Jedno balení terapeutické výživy pro těžce podvyživené
dítě stojí pouhých 11,60 Kč. Stačí jen šest až osm týdnů, aby se podvyživené dítě zcela
uzdravilo a mohlo opět přijímat normální stravu. Soucit a lítost jsou na místě, to ale nestačí. Přispějte, prosím, na sbírku a pomozte těm nejmenším a nejzranitelnějším, dětem.
Darovaná částka bude odeslána na k tomu zřízený účet UNICEF.
Sbírka bude probíhat během Adventu a vánočních svátků v kostele ve Štítech. Zde budou
také po celou dobu sbírky umístěny fotografie a letáčky UNICEF. Za vaše příspěvky jsou
pro Vás připraveny malé dárečky.
Eva Pecháčková
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Sbírky z neděle 20. listopadu: Zábřeh 10.240; Zvole 4.780; Postřelmůvek 490 Kč.
Dary: Zábřeh – na TV NOE 700 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DEN PO SKONČENÍ ROKU MILOSRDENSTVÍ VYDAL PAPEŽ FRANTIŠEK APOŠTOLSKÝ LIST MISERICORDIA ET MISERA
Název dokumentu Misericordia et Misera se inspiruje textem sv. Augustina, který těmito
dvěma slovy komentuje setkání Ježíše s ženou přistiženou při cizoložství: „Zůstali tam jen
oni dva: Milosrdenství a ubohá (žena)“.
V první části komentuje papež František mši svatou, zpověď i ostatní svátosti z pohledu
milosrdenství. Křesťanská společenství zůstanou podle papeže živá do té míry, nakolik
se nechají milosrdenstvím sama utvářet. Navrhuje přitom, aby se v každém křesťanském společenství věnovala jedna neděle v roce Božímu slovu.
František také potvrzuje i po skončení Svatého roku službu tzv. misionářů milosrdenství. Ti mají být nadále „konkrétním znamením, že milost Svatého roku je i nadále v různých částech světa živá a účinná“.
Zpovědníky papež žádá, aby „přijímali všechny; byli svědky otcovské něhy navzdory vážnosti hříchu; ochotně napomáhali věřícím; jasně předkládali morální principy; byli k dispozici v doprovázení věřících na jejich kající cestě a s trpělivostí s nimi drželi krok; byli prozíraví
v rozlišování každého jednotlivého případu; štědří v udělování Božího odpuštění“.
Nic se nemůže stavět jako překážka mezi Boha a hříšníka, který uznal svůj hřích a chce
začít znovu. Papež v této souvislosti prodlužuje povolení všem kněžím udělovat rozhřešení věřícím, kteří se dopustili potratu. Papež uvádí „ze všech svých sil“, že „potrat je
těžký hřích, protože ukončuje nevinný život“. Avšak těm, kdo se ho dopustili a litují ho,
chce umožnit smíření s Bohem.
Druhá část dokumentu se věnuje uskutečňování milosrdenství v každodenním životě
a jejímu sociálnímu rozměru. Vyzývá přitom, aby věřící reagovali na mnohé dnešní
formy chudoby: například hlad, nemoci, analfabetismus, ale i nezaměstnanost, diskriminaci, individualistickou kulturu nebo neznalost Boha, „která je tou největší chudobou
a největší překážkou v uznání nedotknutelnosti lidského života“.
Více než kdy jindy je potřebné nezapomínat na chudé.
Papež proto ustanovuje Světový den
chudých, který si bude církev připomínat každoročně o 33. neděli v mezidobí.
Převzato ze stránek ČBK a redakčně
zkráceno.
Dokument je k dispozici v hlavních světových jazycích na stránkách Vatikánu.
Český překlad se připravuje.
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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