26. 11. 2017
Ročník XXIV., číslo 47
slavnost ježíše krista krále
Zábřeh
Zvole, Maletín
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.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

Žalm 23
1: Ez 34,11-12.15-17
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 Sol 5,1-6
příště Ebenovo č. 504

Ev. Mt 25,31-46

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé,
posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy.

Mt 25,31
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ. Zkoušky na Rybovu mši vánoční jsou každé pondělí od 17.00
hod. ve zkušebně dechového orchestru ZUŠ Zábřeh – Školská 9.
Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTI ZÁBŘEH
se uskuteční tuto neděli 26. listopadu na závěr bohoslužeb. Na volebním lístku natržením (zaškrtnutím) označte maximálně 6 jmen kandidátů.
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh vás zve na přednášku nazvanou PROMĚŇUJÍCÍ MOC PŘÍBĚHU prof. Pavla Hoška, Ph.D., která se
uskuteční v úterý 28. listopadu v 18.00 hod. v Komunitním centru, Postřelmovská 14.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. prosince můžete v kostele sv. Bartoloměje přijmout svátost smíření od 15 hod.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 2. prosince v 7 hod.
CÍRKEVNÍ SILVESTR V MORAVIČANECH
Animátoři zvou všechny mladé v sobotu 2. prosince na Církevní silvestr letos opět do Moravičan. Oslavy zahájíme mší svatou v 18.00 hodin v kostele sv. Jiří v Moravičanech, poté
se přesuneme do sokolovny. Vstupné 50 Kč, pochutiny na baru, možnost přespání.
Za zábřežské animátory srdečně zve Domča Suchá
Více informací na: www.mladez-zabreh.webnode.cz
VÁNOČNÍ HVĚZDU si letos v Zábřeze budete moci opět zakoupit
první neděli adventní, 3. 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 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
DO MALETÍNA NA POUŤ se můžete svézt autobusem.
Odjíždí z Valové v neděli 3. prosince ve 13.45 hod.
Hana Lexmanová 731 626 509
Poutní mši svatou ve 14.30 hod. celebruje P. František Eliáš, liturgii mše svaté doprovodí
varhaník a varhanář Petr Strakoš se svými přáteli.

PATROCINIUM KOSTELA SV. BARBORY OSLAVÍME
PŘI MŠI SVATÉ V 17.00 HOD. V PONDĚLÍ 4. PROSINCE.
SLAVNOSTÍ MŠI SVATOU v kostele sv. barbory
CELEBRUJE BISKUP, MONS. ANTONÍN BASLER.
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude v kostele sv. Bartoloměje udílena při mši svaté v 9.40 hod. ve středu 6. prosince.
Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním
ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když
věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost
můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě.
K přijetí svátosti pomazání nemocných je třeba se připravit přijetím svátosti smíření. (Stačí se vyzpovídat o prvním pátku.)
Jaké jsou účinky pomazání nemocných? Spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením; vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci; uzdravuje,
pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše; připravuje na přechod do věčného života.
KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR začneme příští neděli 3. 12.
2017 ve 14.30 hodin na faře v Zábřeze, Farní 10. Je určen pro ty, kteří chtějí
rozumět svéplodnosti, pro ty, kteří chtějí dosáhnout těhotenství i předcházet těhotenství i pro každého, kdo se chce o daném tématu více dozvědět.
Informace na www.lpp.cz nebo Sittovi 739 367 795

KATOLICKÝ DŮM

 Nejenom seniory zveme v úterý 28. listopadu na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM.
Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné
50 Kč, občerstvení zajištěno.
 SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. Všechny děti, jejich rodiče a známé
zveme v neděli 3. prosince na tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM.
I v letošním roce bude setkání součástí MIKULÁŠSKÉHO ODPOLEDNE. Již od 15.00 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat
kulturní program, ve kterém se představí kapela Pohodáři a Písklata, děti zábřežských mateřinek a skauti ze střediska Skalička. Tradičně bude otevřena „Nebeská pošta“, u které mohou děti odevzdat
obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si malí i velcí budou moci zpříjemnit nákupem punče, či svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše
a jeho družiny v 16.30 hodin, rozsvícením vánočního stromu a následnou nadílkou.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO vás zve na prosincový program:
Úterý 5. 12. v 9.30 hod. Čtení snadno a přirozeně, čtení genetickou metodou. Přednáší Mgr. Ivana Molková
Úterý 12. 12. v 9.30 hod. Rodinné vánoční recepty, tipy a inspirace od vás,
beseda
Čtvrtek 14. 12. v 16 hod. Andělská vánoční pohádka a koledy
(na DEVÍTCE, Farní 9). více na www.hnizdozabreh.cz
Úterý 19. 12. v 9.30 hod. Jak slavíme Vánoce v rodině aneb křesťanské poselství Vánoc,
beseda.
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Jezuita František Lízna laureátem Ceny Paměti národa.
V pátek 17. listopadu večer udělili zástupci společnosti Post Bellum
v Národním divadle Ceny Paměti národa.

„Věci, které jsou pro většinu z nás důležité, jako možná majetek,
peníze, pohodlí, možná pro někoho jídlo, jako kdyby pro něj
nic neznamenaly,“ uvedl životní příběh šestasedmdesátiletého
jezuitského kněze Františka Lízny moderátor slavnostního večera Martin Veselovský.
Líznovu osobnost na úvod přiblížilo krátké filmové doku-drama režiséra Radima Špačka. Poprvé byl Lízna zavřen v devatenácti letech za to, že roztrhal sovětskou vlajku. Udělal to ze vzteku, že komunisté z politických důvodů zavřeli tatínka dívky, do
které byl zamilovaný. Když pracoval jako dělník v cukrovaru,
zavřeli ho podruhé, a to za pokus o útěk přes hranice. Později
pečoval o nemocné a i když se stal knězem, působil jako sociální pracovník, protože nedostal státní souhlas. „Chtěl bych zdůraznit, že na to jsem hrdý, že toho nelituju. Myslím,
že právě proto, že jsem byl bez státního souhlasu, jsem se dostal do těch hlubin, do kterých bych vůbec nevstupoval,“ vzpomíná v polohraném dokumentu P. Lízna. Patřil také
mezi první signatáře Charty 77, za což se opět dostal do vězení. Celkem byl vězněn pětkrát, také za šíření samizdatů a tisk letáků o politických vězních. Ve vězení si dohromady
odseděl něco přes dva roky.
„Já jsem byl strašně šťastný, že jsem tyto věci prožil. A když teď přemýšlím, zdali mám děkovat za svůj život, říkám si: naštěstí jsem byl v komunistických lágrech, které mě naučily
žít podle pravdy,“ zdůrazňuje na závěr Špačkova dokumentu jezuitský kněz, který přes své
životní zkušenosti nijak nezahořkl. „Já vás prosím, abychom věděli, že i komunisté patří k našemu národu, a že se za ně musíme modlit, aby přišli do Božího království,“ okomentoval P. Lízna po slavnostním převzetí Ceny Paměti národa výsledky nedávných voleb a opakovaně zdůrazňoval, že se máme modlit za všechny lidi, protože Kristus zemřel
za všechny.
Jako symbolický dárek obdrželi laureáti ceny své oblíbené písně v podání sboru Matěje
Kroupy. Otec Lízna si pro tuto příležitost přál Svatováclavský chorál, který v podání hudebního tělesa o sto šedesáti zpěvácích a zpěvačkách završil celý slavnostní večer v Národním divadle.
Převzato z www.jesuit.cz

POUŤ RODIN, KTERÉ PŘIŠLY O DÍTĚ PŘED, PŘI, PO PORODU ČI POZDĚJI
9. prosinec v 10.00–18.00 hod. – Klášter na Hoře Matky Boží v Králíkách
10.00 – 10.45 Křížová cesta v ambitech kláštera za nenarozené a předčasně zemřelé děti
11.00 – 12.30 Koncert s osobním svědectvím v Refektáři
12.30 – 14.00 Pauza na oběd (možné zakoupit v klášteře)
14.00 – 17.00 Workshop pro hospic Dítě v srdci jako prostor pro sdílení
a zároveň pomoc druhým (vyrábění memoryboxů pro další potřebné rodiče)
17.00 – 18.00 mše svatá v kostele za rodiče, kteří prošli ztrátou dítěte
Petra Kolčavová, petrakolcavova@gmail.com
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PŘÍBĚH „VARHAN Z BRANNÉ“
Vzácné barokní varhany z farního kostela sv. Vavřince ze
Štěpánova mají za sebou zajímavou historii. Byly postaveny v roce 1732 varhanářem Johannem Gottfriedem Halbichem ml. z Horní Hedeče u Králík do poutního kostela
Panny Marie v Branné (Kolštejn). Kostel byl v době josefínských reforem zrušen a zbořen. Varhany byly v roce
1791 naloženy na „žebřiňák“ a odvezeny do Šumperka,
následně do Zábřeha.
Jak šumperský, tak zábřežský děkan varhany odmítli a tak putovaly k Olomouci. Ve Štěpánově byl v roce 1787 právě dostavěn kostel sv. Vavřince a tam byly bratry Staudingerovými
z Andělské Hory instalovány. Přestalo se na ně hrát před 16 lety, protože byly ve zcela havarijním stavu.
Projekt restaurování kulturní památky – barokních varhan byl v roce 2007 akceptován Ministerstvem kultury a v roce 2008 farnost obdržela první finance. Restaurování bylo svěřeno varhanáři s licencí Ministerstva kultury ČR, panu Rudolfu Valentovi z Prahy-Zbraslavi.
Letos bylo restaurování varhan dokončeno a v neděli 19. 11. 2017 požehnáno biskupem Josefem Nuzíkem za velké účasti Božího lidu. Restaurování varhan stálo 5.407.028 Kč, největší část financí poskytlo Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj (68%), dále Arcibiskupství olomoucké, firma IDEX Z. spol. s.r.o. a Římskokatolická farnost Štěpánov. Při mši svaté
a následném koncertě se „varhany z Branné“ po 285 letech opět rozezněly k větší cti a slávě
Boží.
František Srovnal
RŮŽENCE. Drazí bratři a sestry, mnozí jste možná zachytili článek
v KT č. 46 „Věznice shání korálky na růženec“. Mezinárodní vězeňské společenství (PFI) shání materiál na výrobu růženců pro ženskou věznici ve Velkých Přílepech. Samy vězeňkyně si tuto iniciativu vyžádaly.
Proto, kdo máte doma jakékoliv nepoužívané i roztrhané růžence,
přineste je, prosím, do neděle 10. prosince a dejte do označené krabice v kostele sv. Bartoloměje. Růžence předáme na příslušnou adresu.
S díky za vaši laskavost Boleslav Kriegler
DOBROČINNÝ BAZAR
V křesťanském centru Zábřeh (na pěší zóně u Billy) bude tuto neděli 26. listopadu od
17.00 hod. odpoledne probíhat Den díkůvzdání spojený s dobročinným bazarem pořádaný Apoštolskou církví.
Dobročinný bazar může být příležitostí ochutnat něco dobrého, nebo pořídit pěkný dárek
na Vánoce. Zveme každého heslem: Ať už koupíš nebo prodáš, dobré věci ruku podáš!

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 19. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 450; Jakubovice 372; Písařov 1.077; Červená Voda 2.739 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 19. listopadu: Jedlí 2.100; Klášterec 1.000; Svébohov na opravy 6.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 19. listopadu: Loštice 2.195; Moravičany 1.546 Kč.
Příští sbírka bude na potřeby farnosti.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 NABÍZÍME STOLNÍ KALENDÁŘE. Jejich zakoupením podpoříte výstavbu kostela
v Brně-Lesná.
 O první adventní neděli budeme žehnat adventní věnce přinesené do kostela.
 Koupí ručně vyrobených růženců podpoříte službu Misijní společnosti Vincentínek
v službě chudým, nemocným a sirotkům na Podkarpatské Rusi. P. Kristián Libant, CM

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 19. listopadu: Lubník 1.320; Tatenice 2.670; Hoštejn 2.200; Kosov 900 +
dar 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BIŘMOVANCI se sejdou v Tatenici na faře tuto neděli 26. listopadu v 16.00 hod.
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU. Na první neděli adventní
(3. prosince) ve 14.00 hod. jste zváni do kostela sv. Jana Křtitele na adventní koncert Dechového orchestru ze Zábřeha, který hraje pod vedením Lubomíra Vepřka. Výtěžek koncertu bude použit na léčbu Valerie
Petrové z Tatenice.
Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici o první neděli adventní (3.
prosince) v 18.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
Farnost Tatenice zrušila pevnou telefonní linku. Číslo mobilního telefonu je 736 522 883.
Číslo osobního telefonu otce Jaroslava zůstalo zachováno (777 203 415).

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 19. listopadu – na opravu fary: Zvole 12.520 Kč + 11.000 Kč dary na
opravy. Všem dárcům, kteří štědře přispěli na opravu fary a také těm, kteří se zapojili do
úklidu, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PRVNÍ PÁTEK A PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI.
V pátek 1. 12. mše svatá v 16.00 hod. a poté adorace.
V sobotu 2. 12. v 8.00 modlitba růžence, v 8.30 hod. mše svatá a potom adorace.
POUŤ V MALETÍNĚ
Příští neděli 3. 12 ve 14.30 hod., o první neděli adventní je pouť v Maletíně.
Liturgii mše svaté doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš se svými přáteli.
		
P. František Eliiáš
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štítecko

štítecko

štítecko

Děkujeme farníkům, kteří přispěli v neděli 19. 11. do sbírky na opravy:
Štíty 2.730; Horní Studénky 4.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 1. 12. – na první pátek bude ve Štítech adorace v 16 hod. a udělování svátosti smíření.
 2. 12. – v sobotu bude v 8.00 hod. v kostele ve Štítech Mariánské večeřadlo.
 3. 12. – V neděli bude ve Štítech bohoslužba pro děti
       
– po mši svaté si můžete dát zapsat úmysly mší svatých na rok 2018
         
– proběhne také 2. kolo voleb do pastorační a ekonomické rady.
		
P. Jacek Brończyk
adventní zastavení
Po loňském úspěchu i letos o druhé adventní neděli 10. 12. uskutečníme
„Adventní zastavení“ na farní zahradě ve Štítech. Celým výtěžkem z akce
podpoříme Dětský fond Unicef, konkrétně boj s dětskou podvýživou.
K prodeji bude, svařák, dětský punč, vánoční cukroví, perníčky, drobné
dárky a výrobky ochotných dobrovolníků a dětí ZŠ Štíty. Pokud se chcete zapojit, pečete, háčkujete, vyšíváte, pracujete s korálky, anebo jinak
tvoříte, rádi vaše výrobky přijmeme.
Bližší informace podá Eva Pecháčková tel: 606 101 946.
FARNOST HORNÍ STUDÉNKY
 V sobotu 2. prosince bude v Horních Studénkách od 7.30 hod. modlitební pobožnost
k Panně Marii.
 V sobotu 2. prosince srdečně zveme od 14 hod. na faru do Horních Studének ke společné výrobě adventních věnců. Bližší informace podá paní Květa Rýznarová.

postřelmovsko

postřelmovsko

Možnost sv. zpovědi před prvním pátkem a tichá adorace bude ve středu 29. 11. v Leštině od 15.30, ve čtvrtek 30. 11. v Chromči od 16 hod. a v pátek 1. 12. v Postřelmově od
16 hod.
O první prosincové sobotě bude mariánská pobožnost – Večeřadlo v Postřelmově od
9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
V neděli 3. 12. přijede opět po roce do kostela v Postřelmově svatý biskup Mikuláš. Mikulášská besídka bude od 15.30 hodin.
V neděli 3. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči na farní
kostel. Minule byla sbírka na Charitu.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Lesnice, Obecní úřad Lesnice a Obecní úřad Leština vás zvou na ADVENTNÍ KONCERT, který s uskuteční druhou neděli adventní 10. prosince 2017 od 14.00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici.
Účinkují dětský pěvecký sbor ARIETTA ZUŠ v Mohelnici a Smyčcový orchestr ZUŠ Krejčího v Olomouci. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy farního kostela.
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Sbírky z neděle 19. listopadu: Zábřeh – na nové zpovědnice 20.949; Rovensko – na zpovědnice 1.561; Postřelmůvek 950 Kč.
DARY: Zábřeh – dary na zpovědnice 52.000, na ozvučení kostela 5.000, z Hněvkova na
Charitu 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
VÝSTAVA V OÁZE
Podzimní čas si můžete zpříjemnit návštěvou výstavy „Přátelé z říše zvířat“, kterou připravili uživatelé a pracovníci Centra denních služeb Oáza na středu 29. 11. od 9.00 do 15.30 hod.
v prostorách Oázy (Žižkova 15, Zábřeh). Výstava zaujme jak
velké, tak malé návštěvníky svým osobitým pojetím tématu. Nákupem výrobků pak podpoříte další tvorbu uživatelů Oázy. Všichni jste srdečně zváni.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Zveme vás do řad královských poutníků, kteří každoročně přináší
do navštívených rodin radostnou zvěst a přání všeho dobrého. Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupinky (věk min. 15 let) či jako
koledník, ozvěte se nám. Hledáme vás hlavně v Zábřeze a Mohelnici. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si velice vážíme! Děkujeme.
Kontakt: Jana Skalická, tel: 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
ŽEHNÁNÍ KŘÍD
Křídy, kterými koledníci budou značit veřeje dveří navštívených domácností, budou požehnány o 1. neděli adventní (3. 12.). Letos však nově malí králové doputují do severní
části děkanátu – do Štítů. Křídy zde otec Jacek Bronczyk požehná při mši svaté v 9 hod.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
******************************************************************************************
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu Vás zve do Podhájské a do Svaté
země v roce 2018
PODHÁJSKA 23. 1. - 28. 1. 2018 relaxační pobyt ve slovenských lázních. 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,
společné večery pak opět obohatíme duchovním
i kulturním programem. Duchovní doprovod
P. František Eliáš a P. Milan Palkovič.
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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