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Ročník XXV. číslo 49
DRUHÁ 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 a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro,
abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Žl 126

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost

1: Bar 5,1-9
Ordinárium: latinské č. 509

2: Flp 1,4-6.8-11
příště Olejníkovo č. 502

„Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky!
Každé údolí ať je zasypáno,
každá hora a každý pahorek
srovnán; kde je co křivého,
ať je narovnáno,
cesty hrbolaté ať se uhladí!
A každý člověk uzří Boží spásu.“
Lk 3,1-6
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Ev. Lk 3,1-6

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 12. prosince
Panny Marie Guadalupské
Čtvrtek 13. prosince
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek 14. prosince
Památka sv. Jana od Kříže
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY
Tuto neděli 9. prosince v 15.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na adventní koncert.
Účinkují žáci Základní umělecké školy v Zábřeze.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Mohelnici ve středu 12. prosince. Setkání začíná mší svatou v 8.30 hod.
P. Radek Maláč
ŽEHNÁNÍ ZPOVĚDNIC. Příští neděli 16. prosince při mši svaté v 8.30 požehná P. František Eliáš nové zpovědnice v kostele sv. Bartoloměje.
ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Pondělí 17. prosince
7.30-9.30 hod. – P. Wladyslaw Mach SDS, P. Radek Maláč, P. Bohuslav Směšný
8.00-11.00 hod. – P. František Lízna, P. Vitalij Molokov
9.15-11.00 hod. – P. Jaroslav Přibyl
11.00-14.00 hod. – P. Jacek Brończyk
11.00-15.00 hod. – P. František Eliáš
14.00-16.00 hod. – P. Petr Souček, P. Vladimír Jahn
16.00-18.00 hod. – P. Kristián Libant, P. Jan Jakubovič, P. František Honíšek
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Možnost přijetí svátosti pomazání nemocných bude v kostele
sv. Bartoloměje ve středu 19. prosince při mši svaté v 9.40 hod.
Bible dosvědčuje, s jakou péčí se Pán Ježíš osobně věnoval tělesným
i duchovním potřebám nemocných, a že mnoho z nich uzdravil
a osvobodil od působení Zlého. Svým učedníkům pak přikázal, aby
konali totéž. Když tedy dnes církev slaví svátost pomazání nemocných, sám Ježíš pokračuje ve svém díle záchrany člověka, dotýká se
nemocných svou uzdravující rukou a dává jim zvláštní milost Ducha Svatého. Modlitba víry, vkládání rukou a mazání požehnaným olejem odkazují právě na
působení Ducha Svatého a na lásku, s jakou k nemocným přichází sám Bůh.
Přijetí této svátost má předcházet zpověď, využijme zpovědního dne 17. prosince.
VÁNOČNÍ HVĚZDY. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o první neděli adventní prodáno 176 (loni 166) kusů a na konto
dětské onkologie posláno 18.400 (loni 18.500) Kč. Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční hvězda provázela celými vánočními svátky.
Jana Nýdecká
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RODINA U BETLÉMA
Nabízíme zejména rodinám s dětmi k Vánocům jeden dárek navíc. Během vánočních svátků (25. prosince od 16.00 do
17.30 hod; „na Štěpána“ 26. prosince, 27. prosince i 28. prosince od 13.00 do 18.00 hod.) budete mít možnost držet stráž
u betléma. Na tuto „audienci“ u narozeného Spasitele můžete pozvat i své přátele. Děti budou mít dost času užít si jesliček a třeba i zazpívat koledy. Můžete s Pánem Ježíšem v jesličkách strávit půl, případně i celou hodinu. Navíc, budete-li
držet stráž, mohou k jesličkám i návštěvníci, a kostel tak bude
otevřený pro všechny.
Pokud budete chtít chvíli pečovat o otevřený chrám a užít si
betléma, dejte nám vědět.
Irena Švédová tel. 603 891 571, Hana Lexmanová 731 626 509

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK PRO VÁS ČI VAŠE BLÍZKÉ
V termínu 22. 1. – 27. 1. 2019 připravujeme relaxační pobyt ve slovenských
termálních lázních PODHÁJSKA. Program bude opět zpestřen večerním čtením
MgA. Martiny Pavlíkové a ochutnávkou vín s odborným výkladem P. Milana Palkoviče.

SVATÁ ZEMĚ 9. 3. – 16. 3. 2019 s duchovním doprovodem P. Františka Eliáše a Milana Palkoviče.

Několik posledních míst zbývá na poutní zájezd do Svaté země
v době jarních prázdnin. Pokud přemýšlíte o této cestě, neotálejte s přihlášením!
Více informací a přihlášky k jednotlivým zájezdům získáte
v kanceláři CA v Zábřeze, Farní 1, nebo na info@awertour.cz.
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Lenka Hamplová, 731 626 506

POZVÁNÍ NA KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a farnost Mohelnice vás
zvou na Kurz efektivního rodičovství.
Jedná se o vzdělávací program pro rodiče, jehož součástí je praktický nácvik zvládání nejčastějších problémových situací, s nimiž
se rodiče při výchově svých dětí setkávají.
Kurz zahrnuje osm setkání po 150 min., bude probíhat na faře
v Mohelnici vždy ve čtvrtek od 17.00 hod. První setkání kurzu
bude 24. 1. 2019.
Cena kurzu je stanovena na 400 Kč pro jednotlivce a 600 Kč za
rodičovský pár + 65 Kč za skripta pro každého účastníka kurzu.
Přihlašování do 15. 1. 2019 na email karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917 519.
Těšíme se na vás!
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NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC PROSINEC 2018
– Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy
na Vánoce pokoj.
Papež František k tomu říká: Advent je dobou naděje. Nyní bych
rád přijal za svou naději na pokoj pro děti v Sýrii, milované Sýrii, mučené válkou, která trvá již osm let. Proto se připojuji k iniciativě Pomoc
trpící církvi (Kirche in Not) a zapálím nyní svíci spolu s mnoha syrskými dětmi a mnoha věřícími ve světě, kteří v této chvíli činí totéž.
Tento plamen naděje a mnoho plamínků naděje ať rozeženou temnoty války! Modleme se a pomáhejme křesťanům zůstat v Sýriii a na
Blízkém východě jako svědkové milosrdenství, odpuštění a smíření.
Ať plamen naděje zasáhne také všechny, kdo v těchto dnech trpí konflikty a napětími
v různých, blízkých i vzdálených částech světa. Modlitba církve ať nám pomáhá vnímat blízkost věrného Boha a pohne každým svědomím k upřímné snaze o mír. A Bůh, náš Pán, ať odpustí těm, kdo vedou válku a vyrábějí zbraně, aby působili zmar, a obrátí jejich srdce. Modleme se za mír v milované Sýrii.
Podpořme také všechny, kdo nezavírají oči před bídou a hrůzou války a hledají rozličné
způsoby, jak je zmenšit.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 V neděli 16. 12. bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule
6.881 Kč) a na kostel v Chromči (minule 2.500 Kč a na Charitu 3.300 Kč). Všem dárcům
ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI bude ve středu 12. 12. v Leštině
od 15.30, v pátek 14. 12. v Postřelmově od 15.30 cizí zpovědník, v pondělí 17. 12. v Brníčku od 17.00, v úterý 18. 12. v Chromči od 16.00, ve středu 19. 12. v Lesnici od 15.30, v pátek 21. 12. v Postřelmově od 15.00 hod.
VÝTĚŽEK Z PRODEJE VÁNOČNÍCH HVĚZD
O první adventní neděli jsme v našich kostelech prodali celkem
219 kusů Vánočních hvězd (vloni 197 ks). Na konto dětské hematologie a onkologie při Fakultní nemocnici v Olomouci byla odeslána
částka Kč 25.210 Kč (vloni 21.000 Kč). Dlouhomilov 1.000 Kč; Chromeč 8.800 Kč; Lesnice 4.500 Kč + dary 210 Kč; Postřelmov 6.900 Kč
+ dary 3.000 Kč a Sudkov 700 Kč + dary 100 Kč. Jménem nemocných dětí vám všem děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat.
POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT. Obecní úřad Leština, obecní úřad Lesnice a farnost Lesnice vás zvou na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční tuto neděli 9. prosince 2018 ve 14.00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje Dechový orchestr Zábřeh pod vedením Lubomíra Vepřka. Vstupné je dobrovolné.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. prosince: Jakubovice 860; Písařov 694; Domov důchodců sv. Zdislavy
197; Červená Voda 2.742 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 2. prosince: Klášterec 1.100; Jedlí 1.400; Svébohov 1.300; Vyšehoří 935 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Na ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY jste zváni do kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Svébohově v pátek 14. 12. v 18.00 hod. Účinkuje Schola od sv. Jana Křititele ze Šumperka.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 2. prosince: Loštice 3.019; Moravičany 2.322 Kč.
Na potřeby farnosti v Lošticích osobně přispěli farníci dary 1.000, 25.000 a 5.000 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 RORÁTY
V Lošticích budeme v adventním období mívat rorátní mše svaté
při svitu svíček každé úterý v 6.00 hod. Přijďte se připravit na příchod toho, který je světlem světa.
 Po obnově lidových misií již putují mezi věřícími dvě kapličky
se sochou Panny Marie zázračné medaile. Jedna po domech a rodinách v Lošticích, druhá v Moravičanech. Seznam rodin z loňského
roku doplněný daty naleznete vzadu v kostele. Rodiny nebo i jednotlivci, kteří mají zájem
přijat Pannu Marii a zasvětit se jí i takovýmto způsobem se mohou dopsat na seznam. Na
stolku jsou i letáčky s modlitbami a informacemi o Sdružení zázračné medaile.
 MOŽNOST PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDI
V Lošticích bude v tomto týdnu 30 min. před každou mší svatou. Na předvánoční zpověď, která bude ve středu 19. prosince od 15.00 do 17.00 hod. přijde zpovídat P. Metoděj
Hofman.
V Moravičanech zpovídáme každý čtvrtek a neděli půl hod. přede mší svatou. Na předvánoční zpověď ve čtvrtek 20. prosince od 16.00 do 17.00 hod. přijde zpovídat P. Petr
Souček.
 Výroční mše svatá za zaměstnance REPARTA bude ve středu 19. prosince v 16.30 hod.
v kostele sv. Josefa v Paloníně.
 Příští neděli 16. 12. v 17.00 hod. budeme slavit mši svatou v Pavlově.
Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je můžete v sakristii
kostela v Lošticích. Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně – Lesné.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 18. 12. 2018 ve 14.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka, LP 1994
23. leden vyhlašuje Svatý otec dnem modliteb za mír v bývalé Jugoslávii. Ve farnosti je pořádána finanční sbírka a sběr ošacení pro strádající lidi ve válce v Bosně.
Účast na bohoslužbách – V neděli 20. března proběhlo v kostelech počítání přítomných
na mši svaté.
Bohoslužeb ve farním kostele se zúčastnilo 270 návštěvníků. Celkem se v České republice
zúčastnilo v tuto neděli bohoslužeb 450 tis. věřících, což je asi 4,5% populace.
Velikonoce – v průběhu postní doby vrcholí přípravy devíti katechumenů pro udělení
svátosti křtu. Při obřadech na Bílou sobotu byli pokřtěni. V postní době jsou v neděli odpoledne pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Stanislava.
V neděli velikonoční zpíval při bohoslužbě chrámový sbor vedený MVDr. Tichým.
Diamantová svatba – 1. května oslavili při mši svaté manželé Körnerovi svou diamantovou svatbu.
Biřmování – v podvečer 10. června, na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, přijalo z rukou olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky svátost biřmování dvanáct biřmovanců.
První svaté přijímání – 19. června přistoupilo poprvé ke stolu Páně pět chlapců a čtyři
děvčata.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z minulé neděle vynesla ve Zvoli 4.970 + dar na opravy 500 Kč.
Všem dárcům ať odmění Bůh, náš Pán.
P. František Eliáš
ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, Církvi, duchovních tématech a smyslu života, případně o křtu, Vás zvu na setkávání nad
těmito tématy na faru ve Zvoli.
P. František Eliáš tel. 731 626 500
TUTO NEDĚLI MŠE SVATÁ V POBUČÍ V 8.30 HOD.
MALETÍN. Příští neděli 16. prosince ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá
v kostele sv. Mikuláše.
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK 49 - Souzeni budeme podle lásky
V listopadu přicestoval do Česka irský vincentinský kněz PAT COLLINS – známý exercitátor a autor knih s duchovní tematikou.
Více v rozhovoru, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání
elektronicky na www.katyd.cz/predplatne.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. prosince: Štíty 1.740 + dar 1.000 na Martínka; Horní Studénky 970;
Cotkytle 241 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
 V pondělí 10. 12. budou MODLITBY MATEK v 16 hod. na faře.
 Ve středu 12. 12. po mši sv. v 17 hod. bude na faře setkání PASTORAČNÍ RADY, po
jejím skončení setkání EKONOMICKÉ RADY.
 V pátek 14. 12. od 16 – do 18 hod. bude ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI (otec Vladimír Jahn). V 18 hod. bude slavena mše svatá.
 V neděli 16. 12. bude v 9 hod. bohoslužba pro děti, při ní sbírka na pořízení topení.
 V pondělí 17. 12. od 9 hod. bude úklid kostela i fary před Vánocemi, zdobení stromků
a sestavení betléma. Abychom byli co nejdříve hotovi, prosíme o pomoc ochotné muže a
ženy.
HORNÍ STUDÉNKY
 Ve čtvrtek 13. 12. po mši sv. v 16 hod. bude na faře setkání PASTORAČNÍ RADY, po
jejím skončení setkání EKONOMICKÉ RADY
 V neděli 16. 12. bude v 7.30 hod. bohoslužba pro děti, při ní sbírka na opravy.
COTKYTLE
 V pondělí 10. 12. po mši sv. v 16 hod. bude na faře setkání PASTORAČNÍ RADY, po
jejím skončení setkání EKONOMICKÉ RADY
 V neděli 16. 12. bude bohoslužba pro děti v 11 hod., při ní sbírka na opravy.
P. Jacek Brończyk
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ. Děkujeme všem, kteří nás přišli i přes ledové a deštivé počasí podpořit. Akce to byla milá a s velkou návštěvností. Na podporu dvanáctiletého Martínka s dětskou mozkovou obrnou přispějeme částkou 8.577 Kč, což je úžasné.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali a vyráběli, ZŠ Štíty, Skautům, dobrovolnicím z Písařova, pekařkám ze Štítů a městu Štíty za velkou podporu a propagaci.
O tom, jak bude částka využita, budeme aktuálně informovat. Děkujeme.
		
Eva Pecháčková

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 2. prosince: Tatenice 1.160; Hoštejn 2.050; Kosov 530; Lubník 1.120 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADVENTNÍ KONCERTY
 ZŠ Hoštejn ve spolupráci s obcí a farností vás zvou v sobotu 15. prosince v 15.00 hod.
do kostela sv. Anny na ADVENTNÍ KONCERT. Účinkují žáci místní základní školy.
 V tatenickém kostele sv. Jana Křtitele bude v neděli 16. prosince ve 14.30 hod. adventní koncert Dechového orchestru Zábřeh pod vedením Luboše Vepřka. Vstupné dobrovolné.
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Sbírka z neděle 2. prosince byla v Zábřeze 11.408 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na potřeby farnosti 1.000; na Haiti 1.000; na „Cestu 121“ 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PŘIDEJTE SE K NÁM
Zveme vás do řad královských poutníků, kteří každoročně
přináší do navštívených rodin radostnou zvěst a přání všeho
dobrého. Sbírka je založena především na pomoci dobrovolníků – bez nich (bez vás) se neobejde.
Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupinky (věk min.
15 let) či jako koledník, ozvěte se nám. Hledáme vás v Zábřeze, Mohelnici i v obcích regionu. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si nesmírně vážíme! Děkujeme.
Kontakt: Jana Skalická, tel: 736 509 431,
trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI
Vám všem, kteří se staráte v domácnosti o svého blízkého a cítíte, že sami potřebujete podporu a povzbuzení, nabízíme další
setkání v „Klubu pečujících“. Uskuteční se ve středu 12. prosince od 16 hodin v budově Městského úřadu v Mohelnici (jídelna v přízemí budovy).
Z našich zkušeností víme, že téměř polovina pečovatelů se cítí
nepřipravená na náročné situace vzniklé při péči o blízkého
nemocného (onemocnění pečovatele, zhoršení zdravotního stavu pečovaného ap.). Předejít těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také cílem našeho setkání. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
ADVENTNÍ SETKÁNÍ VE VĚZNICI MÍROV
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v sobotu 1. 12. připravili adventní zastavení pro odsouzené ve věznici Mírov. Připomněli jim blížící se Vánoce – čas radosti a naděje zrozené v Betlémě, Ježíše, jehož
srdce je otevřené pro každého člověka. Děkujeme Chválové kapele od
sv. Filipa a Jakuba ze Zlína za hudební doprovod, za duchovní slovo
Františku Klíči, za zorganizování setkání našemu dlouholetému dobrovolníkovi Tomáši Kobzovi i našim kolegyním.
Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro adventní situaci. Člověk doufá a dělá to či ono,
ale dveře jsou zavřeny a mohou být otevřeny jenom zvenku.
(Dietrich Bonhoeffer)
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.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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