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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.
Žl 93

Hospodin kraluje, oděl se velebností

1: Dan 7,13-14
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Zj 1,5-8
příště Ebenovo č. 504

„Ano, já jsem král.
Já jsem se proto narodil
a proto jsem přišel
na svět,
abych vydal
svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy,
slyší můj hlas.“

Jan 18,37
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Ev. Jan 18,33b-37

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Pátek 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme v úterý 27. 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.
Josef Klimek
Přijměte pozvání na TVOŘÍCÍ DÍLNU PRO DÍTĚ V SRDCI, která se koná v Hnízdě 6. prosince od 16.00 hod.
Výrobky z dílny budou využity pro účel péče o rodiny, které přišly o
dítě před, při nebo po porodu.
„Ve chvílích, kdy doprovázíme rodiny, které procházejí nelehkými
chvílemi ztráty dítěte, potřebujeme řadu věcí, se kterými nám může
kdokoli z vás pomoci.“ říká Petra Kolčavová, členka PHDS.
Zapojte svou kreativitu a pomozte dobré věci. Vítáme všechny příznivce Perinatálního hospice Dítě v srdci, kteří chtějí přiložit ruku
k dílu. Budeme vyrábět karty, svíčky, šít, háčkovat, plést a různě vyrábět.
CÍRKEVNÍ SILVESTR V HOŠTEJNĚ
Animátoři zvou v sobotu 1. prosince všechny mladé do Hoštejna na rozloučení se starým církevním rokem – církevní silvestr,
letos na Noemově arše. Začátek v 18 hodin mší svatou, poté program v kulturáku. Těšit se můžete na tombolu, bar, hry, tanec a
mnoho dalšího. Večerem nás provedou Anička s Kryštofem. S sebou 50 Kč a spacák.
VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci v Zábřeze zakoupit první neděli adventní, 2. 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.
Jana Nýdecká
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY
V neděli 2. prosince v 17.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na adventní koncert.
Účinkuje ženský pěvecký sbor Legato z Krnova a sbor Slavice ze Zábřeha.

2

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na neděli 2. 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 kapely A. M. Úlet, The Addams Sisters
a děti z pěveckého sboru Slavík.
Čekání na Mikuláše si malí i velcí budou moci zpříjemnit nákupem
punče, či svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabijačky. Celá
akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin,
rozsvícením vánočního stromu a následnou nadílkou. Josef Klimek
KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Pro všechny, kteří potřebují nebo se chtějí seznámit se symptotermální metodou přirozeného plánování rodičovství (PPR) otevíráme Kurz PPR.
Začneme v neděli 2. 12. 2018 v 15.00 hod. na Devítce (bývalá ZUŠ
Zábřeh, Farní ulice).
První setkání nezavazuje k účasti na celém kurzu, další tři lekce uskutečníme po domluvě s účastníky.
Více informací na www.lpp.cz nebo Sittovi, tel.: 739 367 795.
KURZY ALFA
Od úterý 15. ledna 2019 bude po 13 týdnů probíhat na Devítce nový ročník kurzu Alfa. Setkání budou začínat vždy v 18.30 hod.
Kurz je vhodný jak pro věřící tak i pro ty, kteří informace o víře a vztah
k Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni!
Více informací na http://rkfzabreh.rps.cz.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087. Počet míst je
omezen kapacitou sálu.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
MODLITBA VEČEŘADLA bude každou první sobotu v měsíci bývat v kostele sv. Barbory v 16.00 hod. Jitka Karešová

Červená středa #RedWednesday - setkání na podporu pronásledovaných pro víru - středa 28. listopadu 2018

Akci Červená středa - Red Wednesday koordinuje společně Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí.
Iniciativa, která byla založená britskou organizací Aid to the Church in
Need (Kirche in Not), připomíná osoby pronásledované pro víru.
Zveme všechny, aby se viditelným a srozumitelným symbolem této iniciativy stalo zapálení červeného světla u našich synagog, modliteben a kostelů.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 18. listopadu: Jakubovice 750; Písařov 908 + FI 305; Domov důchodců
sv. Zdislavy 240; Červená Voda 2.324 + na Haiti 300 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 18. listopadu: Klášterec 2.000; Jedlí 1.700 + dar na opravy 1.000; Svébohov na opravy 4.700; Vyšehoří 1.720 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
VÁNOČNÍ KONCERT
V předvečer první adventní neděle, v sobotu 1. prosince v 16.00 hod. vás zveme do obecního domu ve Svébohově na koncert PETROF PIANO TRIA.
Účinkují: Martina Schulmeisterová – klavír; Jan Schulmeister – housle;
Kamil Žvak – violoncello; Kateřina Zonová – soprán; Bedřiška Ponížilová – soprán.
Vstupné dobrovolné

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 O první sobotě v prosinci 1. 12. bude v Postřelmově od 9.00 hodin Mariánská pobožnost – Večeřadlo a mše svatá ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
 V neděli 2. 12. (přesný čas najdete na plakátku) přijde do farního kostela v Postřelmově Mikuláš. Všichni jsou zváni na mikulášskou besídku jak v kostele, tak potom v tělocvičně OÚ.
 V neděli 2. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči na farní kostel. Minule byla sbírka na Charitu. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn
ADVENT – světýlko víry a naděje. Ať nikdy neuhasne! Ať nemocné uzdravuje a zahřívá, slabým
dává sílu, nás, spěchající a neklidné ať ztiší a do srdcí
nám všem vnese lásku, pokoj a mír…
Přijměte pozvání na již tradiční předvánoční koncert, kterým přivítáme čas adventu. Svatováclavská
kaple se rozezní sváteční hudbou známých klasiků
v podání oblíbeného, kroměřížského PIANO PETROF TRIA i naším společným zpěvem. Koncert se uskuteční v pátek dne 30. listopadu
od 19.00 hod. Vstupné je jako obvykle dobrovolné, děti a studující mají vstup volný. 		
		
Srdečně zve kulturní komise OÚ v Leštině
***
Člověk může být nějakou dobu ve víře neslaný nemastný. Může se vylhávat ze své vnitřní
prázdnoty u počítače, může neplodně trávit svůj život na facebooku.
Jenže k tomu nás Bůh nestvořil. (YOUCAT – příprava na biřmování).
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 18. listopadu: Loštice 3.302; Moravičany 5.449 Kč.
Na BIBLICKÉ DÍLO můžete přispět do pokladničky.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Děkuji všem brigádníkům, kteří pracovali (nejenom na pastorační místnosti). Prozatím se
pravidelné brigády pozastavují.
P. Kristián Libant CM
LOŠTICE
Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je můžete v sakristii.
Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně - Lesné.
BŮH TO UMÍ, ON TI ROZUMÍ
Pro skvělé činy nachází Bůh dost dělníků,
ale pro skutky nepatrné potřebuje ještě další. (sv. Vincenc de Paul)
Lidové misie 28. 11. – 1. 12. 2018 v Lošticích a Moravičanech
Program si můžete vzít na stolku vzadu v kostele.
Ve středu 28. 11. začneme v Lošticích mší svatou, na
které představíme nejenom zázračnou medaili a škapulíře,
ale i další duchovní dary darované vincentiánskou rodinou a
předáme také KAPLIČKU PANNY MARIE, která bude kolovat po domech loštické farnosti.
Ve čtvrtek 29. 11. po setkání se žáky loštické školy budeme večer v Moravičanech vstupovat do hloubky Božího slova.
V pátek 30. 11. navštíví misionáři nemocné v jejich domovech. Nemocné, ke kterým chodíme pravidelně, navštívíme automaticky, pokud si přejete, aby k vám misionáři přišli,
nahlaste se.
Při mši svaté v Lošticích obnovíme křestní sliby a večer v kulturním domě bude reflexe
nad filmem CHATRČ.
V sobotu v 9.00 hod. při mši svaté bude udělována svátost pomazání nemocných, a
po ní program pro seniory. Odpoledne bude v Moravičanech souběžně program pro děti
i rodiče a v 17.30 hod. mládežnická mše při svíčkách s odevzdáním KAPLIČKY PANNY
MARIE farnosti Moravičany a večer setkání mládeže na faře.
V neděli 2. prosince zveme všechny věřící z Pavlova a Palonína na ukončení misií do
farních kostelů.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 18. listopadu: Tatenice 2.700 + dar na kostel 500 Kč; Hoštejn 3.700; Kosov 1.400; Lubník 3.090 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 CHLAPI se sejdou k modlitbě na faře v Tatenici tuto neděli 25. listopadu v 18 hod.
 ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ bude příští neděli 2. prosince při mších svatých.
P. Jaroslav Přibyl
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 18. listopadu: Štíty 3.870; Horní Studénky 8.750; Cotkytle 2.576 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Oprava z neděle 11. listopadu: sbírka ve výši 440 Kč byla v Cotkytli a ne v Herolticích, jak
bylo chybně uvedeno.
Ve farnostech Štíty, Horní Studénky a Cotkytle budou na 1. neděli adventní 2. 12. při mši
svaté žehnány adventní věnečky a po mši sv. v sakristii budou zapisovány úmysly mší svatých na celý rok 2019.
ŠTÍTY
 Ve čtvrtek 6. 12. od 10 hod. bude zpovídání před Vánocemi v Domově důchodců.
 V pátek 7. 12. v 16 hod. adorace, svátost smíření, mše svatá v 17 hod.
 V sobotu 8. 12. bude mše sv. v 8 hod. na Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu.
 Zpovídání před vánočními svátky bude 14. 12., v pátek od 16-18 hod., zpovídat bude
P. Vladimír Jahn, mše svatá v 18 hod.
HORNÍ STUDÉNKY
 Ve čtvrtek 6. 12. v 16 hod. bude mše sv. a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
		
P. Jacek Brończyk
 V sobotu 1. prosince od 14.00 hod. si na faře v Horních Studénkách budete moci vyrobit adventní věnečky.
POZVÁNÍ NA KONCERT DO HEROLTIC, do kostela Sv. Jana Křtitele v sobotu 1. 12.
v 17 hod. Účinkují sólisté Broln a hosté souboru brněnského rozhlasu: František Černý housle a zpěv, Zuzana Černá zpěv, Jan Telecký cimbál, Pavel Trkan kontrabas, David
Křivský viola. Přijďte podpořit pokračující obnovu kostela. Vstup volný. Zvou pořadatelé.
PŘIPRAVUJEME TŘETÍ ROČNÍK „ADVENTNÍHO ZASTAVENÍ“
O první adventní neděli 2. 12. od 14 hod budete mít možnost s rodinou a přáteli ochutnat
na farním dvoře skvělý punč, domácí cukroví, nakoupit drobné dárky. Děti mohou vyrábět lampičky na Betlémské světlo a letos nově bude ve skautské klubovně výstava betlémů.
Výtěžek bude věnován na zakoupení kompenzačních pomůcek dvanáctiletému Martínkovi ze Štítů s dětskou mozkovou obrnou. Přijďte prožít společný čas a přispět tak na dobrou
věc. Informace rády předají Eva Pecháčková a Markéta Drlíková.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 27. 11. 2018 ve 14.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z Mohelnické farní kroniky Stan. Peroutka LP 1993
Farní rada
Farní rada se pravidelně schází na faře k projednávání problémů kolem oprav. S otcem
Stanislavem a jeho přítelem právníkem je připravena žádost o navrácení staré farní budovy, kterou nyní vlastní Vlastivědný ústav Šumperk. Nyní je zde městské muzeum. Jako argument je uváděno, že Dr. Jaschek byl nucen prodat faru pod nátlakem (v tísni).
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Navracení zabaveného církevního majetku v padesátých letech, je v rámci restituce pomalé a zdlouhavé. Vrácena nebyla, poněvadž byla prodána.
Poutě
12. června se uskutečňuje pouť farníků na Jasnou Goru do Czenstochové v Polsku.
26. června do Křtin u Brna; 28. srpna na Velehrad a sv. Hostýn; 12. září pouť farnosti ke
kapličce na Stříteži. Po dlouhé době je opět povolen vjezd autobusů a omezeného počtu
osobních aut až nahoru. V poledne je silná bouřka, přesto je účast dobrá; 2. října pouť do
Králík.
Slavnost Božího Těla
13. června je slavnost Božího Těla. Po dlouhé době je pořádán průvod kolem kostela, s obřady u jednoho oltáře. Otec Stanislav žehná městu Nejsvětější svátostí.
1. svaté přijímání – 20. června přistupují k 1. sv. přijímání tři chlapci a čtyři děvčata. Malá
účast, vzhledem k počtu pokřtěných dětí těchto ročníků.
Farní knihovna byla zřízena v prostoru fary.
Nové kancionály – od září zpívá lid při bohoslužbách z nových kancionálů, vydaných
v olomoucké arcidiecézi.
H. Bartoš

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka na Haiti z minulé neděle vynesla ve Zvoli
8.860 a v Maletíně 3.680 Kč.
Ze starokřesťanské homilie z 2. století.
Dobré je dávat almužny jako pokání za hříchy; půst
je lepší (silnější) než modlitba - milodar než obojí.
Vždyť láska přikrývá množství hříchů a modlitba
z dobrého svědomí vytrhuje ze smrti. Blahoslavený
je každý, kdo se v tom osvědčí jako dokonalý; neboť almužna zmírňuje hřích.
Všem podporovatelům misií ať odmění Bůh, náš Pán.
P. František Eliáš
Výroční členská schůze – zveme všechny členy a přátele spolku na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve středu 28. listopadu 2018 v 17.00 hodin na faře ve Zvoli. Josef
Bartoň (tel.: 725 796 359, mail: jozyk.barton@seznam.cz, web: zvolska4.cz)
V pátky bude začínat mše svatá ve Zvoli v 17.15 hod., tak aby se členové sboru mohli
scházet od 18.00 hod. ke zkoušce na vánoční bohoslužby.
POUŤ V MALETÍNĚ
Příští týden o první neděli adventní poputujeme za sv. Mikulášem
do Maletína. Liturgii mše svaté ve 14.30 hod. doprovodí varhaník a
varhanář Petr Strakoš se svými přáteli.
Po skončení mše svaté zůstaneme v družném společenství při malém občerstvení.
P. František Eliáš
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Sbírka z neděle 18. listopadu na HAITI byla v Zábřeze 30.120, v Rovensku 1.670 a v Postřelmůvku 2.735 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na potřeby farnosti 100; sbírky z Ráječka 20.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, kteří plní přání papeže Františka a pamatují na misie, ať odplatí
Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – LISTOPADOVÉ POZVÁNKY
Informační seminář tentokrát zavítá do Červené Vody. Ve
středu 28. 11. na 16:30 hod. jsou zájemci zváni do zasedací
místnosti zdejšího obecního úřadu. Získají zde mnoho rad z
oblasti péče o blízkého. Pokud Vás problematika zajímá, ale
nebudete se moci dostavit, zavolejte a naše pracovnice přijede až k Vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736
509 449.

Prosíme podpořte náš projekt svým hlasováním, stačí jen pár kliků na internetu!
Jsme ojedinělou službou, která nabízí rehabilitaci a fyzioterapii pro imobilní, nemocné a
handicapované klienty přímo v domácnosti. Chybějící finance letos může doplatit ČSOB
z grantu podpory regionům, pokud náš projekt získá nejvíce hlasů veřejnosti.
Hlasovat můžete až do 29.11.2018 na webu www.csobpomaharegionum.cz/#olomoucky.
Za každý VÁMI udělený hlas MOC DĚKUJEME!
VÝSTAVA „TĚŠÍME SE NA VÁNOCE“
Uživatelé a pracovníci centra denních služeb Oáza vás srdečně zvou na výstavu, která
v mírném předstihu avizuje blížící se svátky. Představení výrobků spojené s možností jejich nákupu proběhne v úterý 27. 11. od 9.00 do 16.00 hod. v prostorách Oázy (Žižkova
15, Zábřeh).
CHARITNÍ PRODEJNA BARBORKA NABÍZÍ
Advent je za humny a někteří z vás jistě už přemýšlí, jakým dárkem udělat radost svým
blízkým. Máme pro vás několik vhodných tipů z knižních novinek oblíbených autorů.
Radost z Boha – Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě (Marek Orko Vácha),
Neboj se vrátit domů (Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem, nejen o otázkách
života, hospicové péče a umírání člověka), U Božího mlýna (knižní rozhovor s populárním katolickým knězem Ladislavem Heryánem, který miluje rockovou hudbu), Bůh za
tebe bojuje do poslední chvíle (životopisný portrét faráře Mariána Kuffy v rozhovoru s
Martinem Ližičiarem), a mnoho dalších … Dále pro vás máme spoustu pěkných adventních i vánočních svíček. Pro velké i malé mlsné jazýčky máme opět v nabídce vánoční
oplatky i oblíbené košíčky sušeného ovoce. Věříme, že si u nás vybere každý a jistě mnoho
z vás potěší, že nákup nově můžete platit bezhotovostně, platební kartou!
Každý všední den od 7.00 do 16.30 hod. se na Vaši návštěvu těší pracovnice prodejny a recepce Charity Zábřeh.
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