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3. 12. 2017
Ročník XXIV. číslo 48

první neděle adventní
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 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.

Žalm 80  Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni
1: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7                       2: 1 Kor 1,3-9                               Ev. Mk 13,33-37 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                     příště latinské č. 509

Dejte si pozor, 
bděte, 
protože nevíte, 
kdy přijde 
poslední den.

Mk 13,33
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SvÁtKY a paMÁtKY tÝdne
pondělí 4. prosince  sv. Barbory
středa 6. prosince sv. Mikuláše
čtvrtek 7. prosince Svátek sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
pátek 8. prosince  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
čtvrtek 7. prosince  Svátek sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
pátek 8. prosince  SLAVNOST PANNY MARIE, 
 POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU  

SetKÁní S MIKUlÁŠeM 
Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme tuto neděli 3. prosince na Masarykovo náměstí 
na tradiční Setkání s Mikulášem. 
Mikulášské odpoledne začne v 15.00 hod., Mikuláš a jeho družina přijde v 16.30 hod. 

dO Maletína na pOUŤ se můžete svézt autobusem. Odjíždí z valové v neděli 
3. prosince ve 13.45 hod. Poutní mši svatou ve 14.30 hod. celebruje P. František Eliáš, 
liturgii mše svaté doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš se svými přáteli.

KUrZ SYMptOterMÁlní MetOdY ppr začne tuto neděli 3. 12. 
2017 ve 14.30 hodin na faře v Zábřeze, Farní 10. Je určen pro ty, kteří 
chtějí rozumět své plodnosti, pro ty, kteří chtějí dosáhnout těhotenství 
i předcházet těhotenství a pro každého, kdo se chce o daném tématu více 
dozvědět. Informace na www.lpp.cz nebo Sittovi 739 367 795.

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 chcete upéct pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem 
zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelní-
ček“ a pečivo nezbývalo! 
ZMěnY v dOBě rOrÁtŮ. po dobu rorátních mší svatých nebude slavena mše svatá 
v úterý v kostele sv. Barbory a čtvrteční v ráječku, mše svaté pro děti a rodiče ve čtvr-
tek v 17.30 hod. bývat budou!

patrOCInIUM KOStela Sv. BarBOrY OSlavíMe
pŘI MŠI SvatÉ v 17.00 HOd. v pOndělí 4. prOSInCe. 
SlavnOStní MŠI SvatOU v KOStele Sv. BarBOrY

CeleBrUJe BISKUp MOnS. antOnín BaSler.
SvÁtOSt pOMaZÁní neMOCnÝCH bude v kostele sv. Bartoloměje udílena při mši 
svaté v 9.40 hod. ve středu 6. prosince. 

věZnICe SHÁní KOrÁlKY na rŮŽeneC (Kt 46). 
Do příští neděle 10. prosince můžete přinést do kostela sv. Bartoloměje jakékoliv nepou-
žívané i roztrhané růžence, a dát je do označené krabice. 
Růžence předáme na příslušnou adresu.  
  S díky za vaši laskavost Boleslav Kriegler
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MateŘSKÉ a rOdInnÉ CentrUM HníZdO 
Úterý 5. 12. v 9.30 hod. Čtení snadno a přirozeně, čtení genetickou me-

todou (přednáší Mgr. Ivana Molková)
Úterý 12. 12. v 9.30 hod.  Beseda – Rodinné vánoční recepty, tipy a inspi-

race od vás
Čtvrtek 14. 12. v 16 hod. Andělská vánoční pohádka a koledy 
 (na DEVÍTCE Farní ul. 9)
Úterý 19. 12. v 9.30 hod. – Beseda
 Jak slavíme Vánoce v rodině aneb křesťanské poselství Vánoc

adventní KOnCertY
  V neděli 10. prosince ve 14.00 hod. v kostele sv. Barbory jste zvá-

ni na koncert žáků Základní umělecké školy v Zábřeze. 
  V neděli 17. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje kon-

certuje Dechový orchestr ZUŠ pod taktovkou Lubomíra Vepřka. 

pUtOvÁní Za BetlÉMY. Ve čtvrtek 28. prosince zve Spolek Metoděj na již tradiční 
Putování za betlémy. V itineráři cesty je prohlídka betlémů v Ústí nad Orlicí a na zámku 
v Kvasinách. Na zpáteční cestu je rovněž plánována prohlídka zámku Doudleby. Odjezd 
od kulturního domu v Zábřeze v 7.30 hodin, předpokládaný návrat v 18.30 hodin. Zájem-
ci se mohou přihlásit do 15. 12. u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 26. listopadu: Jedlí 2.000; Klášterec 1.100 + dar na misie 500 Kč; Svébo-
hov 1.600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 26. listopadu: Lubník 790; Tatenice 970; Hoštejn 1.200; Kosov 820 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

KOnCert deCHOvÉHO OrCHeStrU. Tuto neděli 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 Ta-
tenice. 

Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici o této neděli 3. prosince 
v 18.00 hod. 
  V pátek 8. prosince nebude v Tatenici slavena mše svatá. 

***************************************************************************************
KT č. 48: pojednává o ADVENTU, RORÁTECH I O TOM, JAK DŮLEŽITÉ JE MLČENÍ. 
V diecézním zpravodaji pak najdete zajímavé čtení o akci NOC VENKU (s lidmi bez do-
mova) i ADVENTNÍ PŘÍLOHU na každý týden adventní doby.
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paStÝŘSKÝ lISt prO první nedělI adventní 2017

Drazí přátelé, 
 vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že 
máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především 
na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.
 Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že prý přestali věřit proto, že se zklamali, 
nebo proto, že se nenaplnilo jejich očekávání, když necítili nějaký užitek ze své zbožnos-
ti. Je mi líto, ale takoví lidé měli asi hodně mylnou představu o Bohu. Udělali si z něj slu-
žebníčka, pomocníčka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho velikost a asi je ani nenapadlo, 
že největším štěstím člověka je stát na Boží straně, být v jeho službě, objevovat jeho ve-
likost, stavět ho výš než sebe, dávat mu přednost před sebou. Naopak, kdo objevil Boha, 
který podle slov Bible je Láska, ten po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi jsem se ptal jed-
noho snoubence, který měl problém uvěřit v Boha: Co je pro tebe láska, produkt tvého 
srdce, nebo něco, co tě přesahuje a je bez hranic, ale naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, 
že láska je nekonečná. Tak mu říkám: právě nekonečné lásce říká Bible Bůh. Když se jí 
otevřeš a budeš milovat nezištně, bude v tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, ale zakusíš. Tento 
objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit kaž-
dý z vás. Stačí dělat skutky lásky naprosto nezištně. Když miluješ, Bůh, který je Láska, je 
přímo v tobě a skrze tebe dokonce působí, ty jsi jeho spolupracovníkem a máš podíl na 
uzdravování světa, na budování Božího království na zemi. 
 Díváme-li se kolem sebe, musíme uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi, tak 
ve společnosti. A je dobře se z toho umět radovat a všem, kteří se na tom podíleli, být 
také vděční. Vděčnost je velice užitečná, nejen obohacuje, ale i uzdravuje mnohá na-
pětí a vztahy, ba dokonce zabraňuje mnoha chorobám. Zároveň musíme vidět, že není 
všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme ze všech stran, jak chybí lidé, jak všude chy-
bí pracovníci, a nepřiznaným důvodem je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměst-
navatelé vymírajícího národa shánějí do práce cizince, ale ostatní se přistěhovalců bojí. 
Umíme sice vydělávat a budovat, ale přestali jsme umět milovat a nezištně sloužit. Opa-
kujeme jako mantru, že všechno něco stojí a vše se musí platit. Já uznávám spravedlnost, 
ale vidím vážný problém v tom, že jsme z peněz udělali boha, který je všemocný a bez 
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něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická moudrost říká, že Bůh je Láska, která 
je naprosto nezištná.
 Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníků do Lurd. Tam mě zaujali je-
jich dobrovolníci všech věkových skupin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící nemocným. 
Mezi desetitisíci poutníků bylo ten den až 600 vozíčkářů, o které se starali dobrovolní-
ci, jejichž aktuální počet jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem se o ně zajímal, zjistil 
jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale i ubytování a stravu, že takto 
slouží každý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc doprovází poutníky své diecéze nebo 
země. Mladí studenti si musí napřed vydělat na brigádách, aby měli na bezplatnou služ-
bu. Dospělí si na službu nemocným berou dovolenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím 
musí být výchova? Jeden vedoucí mi odpověděl: Naše církev je chudá, my děláme pro 
církev všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života! A já musím 
potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že Lurdy přita-
hují nejen zjevením a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky.
 Nezištná služba z lásky může být lékem i na nemoci našich rodin a celé společnosti. 
Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a šíří-
cí korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí 
a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času. Budou psychic-
ky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou v harmonických rodinách. Pak bude mladá 
generace zárukou lidské naděje a budeme mít i dost pracovníků pro různé obory. Mám 
upřímnou radost, když slyším i od lidí nevěřících mnoho chvály na letošní celostátní se-
tkání mládeže v Olomouci, kde se ukázalo tolik krásné mládeže. Ale taková mládež by 
neměla být výjimkou! Taková by měla být většina.
 To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se v oby-
čejném všedním životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmítneme sloužit 
falešným bůžkům, kterými se stávají peníze, majetky, požitky či pohodlí a zábava, když 
se stanou nejvyšším cílem. Odpočinek je potřebný. Ekonomika je nutná a spravedlnost 
vyžaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta nenahradí to, co přináší nezištně darovaná láska. 
Vánocům říkáme svátky lásky, protože při nich zakoušíme mimořádnou blízkost Boha 
lásky, který se nám daruje. 
 Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom denně otevírali své oči a uměli 
vidět spoustu příležitostí ke skutkům nezištné lásky, jako je odpuštění či upřímná po-
moc i cizím lidem, ochota trpělivě naslouchat, věnovat čas, předpokládat dobré úmys-
ly, či jen pozdravit člověka, kterého nepotřebujeme, dát druhému přednost ve dveřích 
nebo na silničním přechodu, ohleduplně pustit před sebe jiné auto… Denně máme 
mnoho příležitostí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho světa skrze skutky ne-
zištné lásky. Boží přítomnost udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci proží-
vat celý rok.
 Přeji vám mnoho úspěchů v tomto snažení i hodně radosti z krásných plodů vaší 
spolupráce na posvěcování světa. Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapo-
jí víc, než obvykle. Kéž naše adventní horlivost připraví skutečnou vánoční radost mno-
hým.
   K tomu každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan s pomocnými biskupy
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 26. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 317; Jakubovice 702; Písa-
řov 801; Janoušov 462; Červená Voda 2.218 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 26. listopadu: Loštice – na stavbu pastorační místnosti 5.250 + dar od 
Bohu známého dárce 2.000; Moravičany 6.660 Kč. Příští neděli bude sbírka na potřeby far-
nosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

lOŠtICe 
 V adventním období budou v Lošticích rOrÁtní MŠe SvatÉ při světle svíček 
každé úterý v 6.00 hod. Přijďte se s lucerničkou připravit na příchod toho, který je svět-
lem světa.
 Příští neděli máme v Lošticích BIŘMOvÁní. Prosím o modlitbu za biřmovance.
 advent. Děti, přineste si lucerničku na slavnostní průvod kostelem k adventnímu 
věnci. Každou adventní neděli společně zapálíme svíčky.  
MOravIČanY 
 Společenství mladých při ŘKF Moravičany zve na adoraci – veČer CHval se scho-
lou Jiřinky, a to v pátek 15. 12. v 19.00 hod. 

Koupí ručně vyrobených růženců podpoříte službu Misijní Společnosti a Vincentek v služ-
bě chudým, nemocným a sirotkům na Podkarpatské Rusi. 

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 26. listopadu: Zvole 4.360 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
pOUŤ v Maletíně
Tuto neděli, o první neděli adventní je pouť v Maletíně. Liturgii mše svaté doprovodí var-
haník a varhanář Petr Strakoš se svými přáteli.

patrOCInIUM FarnOStI
Slavit začneme již ve čtvrtek 7. prosince. Sejdeme se o vigilii Slavnosti panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu, při mši svaté v 16.30 hod. 
Slavnosti se zúčastní také hosté, Štěpán a Kristýna Maršálkovi z Baltimore. 

adOraČní den FarnOStI 
Dne 8. prosince bude ve zvolském kostele Neposkvrněného Početí Pan-
ny Marie adorační den. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9.00 hod., 
v 16.00 hod. bude slavena mše svatá. Rozpis k adoraci je vzadu v kostele, 
prosíme, zapište se.                                                             P. František Eliáš

na KOnCert deCHOvÉHO OrCHeStrU ZUŠ ZÁBŘeH jste zváni do kostela sv. 
Mikuláše v Maletíně v sobotu 16. prosince ve 14.00 hod.
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 26. listopadu: Štíty 1.770; Horní Studénky 700; Cotkytle 261 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŽeHnÁní tŘíKrÁlOvÝCH KŘíd a adventníCH věnCŮ 
Tuto neděli 3. 12., při mši svaté pro děti v 9 hod., proběhne ve štíteckém kostele žehnání 
kříd, kterými koledníci budou značit domácnosti celého zábřežského děkanátu. Malé ko-
ledníčky s křídami doprovodí k oltáři průvod dětí s lampičkami. Srdečně zveme všechny 
děti, ať koledující nebo budoucí „krále“ do průvodu a současně na krátké setkáni po mši 
na faře, kde bude pro ně připraveno malé pohoštění.
Při mši svaté budou požehnány také adventní věnce. 
po mši svaté bude zapisování úmyslů mší sv. na rok 2018 a také proběhnou volby do 
pastorační rady.      

adventní ZaStavení. Po loňském úspěchu i letos o druhé advent-
ní neděli 10. 12. uskutečníme „Adventní zastavení“ na farní zahradě ve 
Štítech. Celým výtěžkem  z akce podpoříme Dětský fond Unicef, kon-
krétně boj s dětskou podvýživou.  K prodeji bude svařák, dětský punč, 
vánoční cukroví, perníčky, drobné dárky a výrobky ochotných dobrovol-
níků a dětí ZŠ Štíty. Pokud  se chcete zapojit a pečete, háčkujete, vyšíváte, 
pracujete s korálky anebo jinak tvoříte, rádi přijmeme vaše výrobky. 
  Bližší informace podá Eva Pecháčková tel: 606 101 946.

Zveme vás na adventní KOnCert dechového koncertu ZUŠ Zábřeh, který se 
uskuteční v pátek 8. prosince v 18.00 hod. v kostele nanebevzetí panny Marie ve Ští-
tech. 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 19. listopadu na Charitu a z 26. listopadu: Mohelnice 4.394 a 4.398; Úsov 
690 a 908; Studená Loučka 454 a 290 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Souček 

      postřelmovsko    postřelmovsko

O slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie bude mše sv. ve čtvrtek 7.12. v Chromči 
v 17.30, v pátek 8.12. v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.
V pondělí 4.12. bude od 16.30 pobožnost - modlitby a v 18.00 hodin mše sv. ke cti Ducha 
Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.     P. Vladimír Jahn

pOZvÁnKa na adventní KOnCert
Farnost Lesnice, Obecní úřad Lesnice a Obecní úřad Leština vás zvou na ADVENTNÍ 
KONCERT, který se 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 Krej-
čího v Olomouci. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy farního kostela. 



8

Sbírky z neděle 26. listopadu: Zábřeh – 13.408; Postřelmůvek 610 Kč. 
darY: Zábřeh – Proglas 500, na zpovědnice 3.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

tŘíKrÁlOvÁ SBírKa – žehnání kříd. Sice jsme teprve čerstvě 
vstoupili do adventu, u nás na zábřežské Charitě už ale v plném proudu 
probíhají přípravy na Tříkrálovou sbírku, která proběhne kolem Slav-
nosti Zjevení Páně v začátku roku 2018. Křídy, kterými koledníci bu-
dou značit veřeje dveří navštívených domácností, budou požehnány 
tuto neděli 3. 12. v 9.00 hod. ve Štítech při dětské mši. 

KlUB peČUJíCíCH – pozvání na svépomocnou skupinu. Zve-
me Vás, kteří věnujete svůj čas svým nejbližším, k setkání a vzájemné 
podpoře, povzbuzení, načerpání sil i k vypovídání se ze svých staros-
tí. Setkání se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 16 hodin v síd-
le pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9)

CHarIta ZÁBŘeH přijme do služby nové kolegy, nabízí zaměstnání na 
Zábřežsku a Mohelnicku v přímé obslužné péči. Pracovním úkolem je zajiš-
ťování dopomoci a péče seniorům, lidem s postižením – úklid domácnosti, 
nákupy, podání stravy, osobní hygiena, přesuny a doprovázení. Více infor-
mací najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz 

nabídka zaměstnání pro ženu/muže se zdravotním postižením – dceřiná sociální fir-
ma REPARTO Zábřeh s.r.o. přijme na pracoviště v Zábřehu na úklidové a pomocné práce 
brigádnickou výpomoc. S ohledem na zaměření podnikání mají přednost lidé s invalid-
ním důchodem nebo handicapem. Zájemci se více informací dozví a svůj zájem o výpo-
moc mohou projevit u jednatele společnosti Jiřího Kargera na tel. 736 509 430 nebo emai-
lu: jednatel@reparto.cz.

***************************************************************************************
v ZÁBŘeHU vYStOUpí pěvKYně daGMar peCKOvÁ
Letošní cyklus koncertů Bravo zakončí na světové úrovni. Se svým 
programem vánočních a adventních písní do Zábřehu přijede světo-
známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Mezzosopranistku dopro-
vodí na jejím koncertu o druhé adventní neděli 10. prosince v sále 

kulturního domu renomovaný komorní soubor Barocco sempre giovane. Pro zábřežský 
koncert, který se koná za podpory Nadace Život umělce, si Dagmar Pecková připravila 
skladby s vánoční tematikou od Antonia Vivaldiho, J. S. Bacha, Giuseppe Torelliho nebo 
George Bizeta. Chybět nebude ani Česká mariánská muzika Adama Michny z Otradovic 
či směs vánočních koled. Vstupenky jsou k dispozici v pokladně kulturního domu.

PhDr. Zdeněk David

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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