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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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
Ordinárium Olejníkovo č. 502, příště Břízovo č. 503
Žl 122

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

1: 2 Sam 5,1-3

2: Kol 1,12-20

Ev. Lk 23,35-43

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lk 23,35-43
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať
pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“
Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“
Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému
trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co
jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“
A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 25. listopadu
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Sobota 30. listopadu
svátek sv. Ondřeje, apoštola
O PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ BUDOU PO SKONČENÍ MŠÍ SVATÝCH
ŽEHNÁNY ADVENTNÍ VĚNCE
REDWEDNESDAY. Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už podruhé uskuteční iniciativa
Červená středa. Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě
pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V Zábřeze rozsvítíme světlo před
kostelem sv. Bartoloměje u kříže.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde ve čtvrtek 28. listopadu v 18.30
hod. v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
CÍRKEVNÍ SILVESTR. Animátoři zábřežského děkanátu zvou na CÍRKEVNÍ SILVESTR, který proběhne poslední listopadovou sobotu 30. 11. v Hoštejně. Začneme mší svatou
v 17.45 hod. Příspěvek 50 Kč. Možnost přespání – spacák s sebou.
ADVENT 2019
Ranní adventní modlitbu – RORÁTY
(modlitby, žalmy, úryvky z Bible, zamyšlení, přímluvy a staročeské rorátní zpěvy)
najdete na www.roraty.jednoduse.cz.
Součástí webu je i online přenos přes AudioKostel (www.audiokostel.cz)
Android aplikaci lze stáhnout na Google
Play (název aplikace RORÁTY).
VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci letos v Zábřeze
opět zakoupit první neděli adventní 1. 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.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ
Zveme mládež na adventní duchovní obnovu na téma „Nový začátek“. Povede ji otec
Władysław Mach SDS a uskuteční se v sobotu 14. prosince od 9 hodin v Zábřeze na
„Devítce“ (Farní 9).
K obědu si objednáme pizzu, peníze na ni s sebou. Obnovu zakončíme mší svatou ve 14.30 hod.
		
Na všechny se těší animátoři Zábřeh
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KATOLICKÝ DŮM
 Zábavné odpoledne s hudbou a tancem
Nejenom seniory zveme v úterý 26. listopadu na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A TANCEM. Známé melodie zahraje populární šumperská skupina Albatros. Začátek ve
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Spolek Metoděj Zábřeh zve na sobotu 30. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ.
Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstvení hojnost.
Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 140 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní,
historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit.
Více informací a rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz.

Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si vás dovolují pozvat na čtvrtek
28. listopadu do Katolického domu na přednášku Oldřicha Seluckého, při které nám tento spisovatel a scénárista poutavým, románovým způsobem přiblíží okouzlující příběh Anežky z rodu Přemyslovců – nejchudší,
ale také nejpodivuhodnější české princezny. Přednáška je
připomínkou svatořečení Anežky České v listopadu roku
1989, které předznamenalo počátek sametové revoluce a
odstartovalo proces politických a hospodářských změn
v naší vlasti před 30 lety.
Oldřich Selucký vystudoval v Praze MFF UK, poté v Rakousku a ve Francii studoval klasické jazyky, filozofii a teologii. Za knihu „Pavel- dobrodruh víry“ získal cenu od Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických
a Kanady. Z mnoha dokumentárních filmů, ke kterým psal scénáře, se největšího ocenění
dostalo filmu „Jáhnové – služba pro třetí tisíciletí“.
Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné, na závěr autogramiáda s možností zakoupení
této i dalších autorových knih.
 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na neděli 1. prosince na tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM.
I v letošním roce bude setkání součástí MIKULÁŠSKÉHO ODPOLEDNE. Již od 15 hodin se na Masarykově náměstí představí přerovská skupina ŠPUNT. 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.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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RORÁTY V ZÁBŘEZE. Rorátní mše svaté začínají v kostele sv. Bartoloměje v pondělí 2.
prosince. 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 svaté bude pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. Hodně let zpátky se o rorátní snídaně na faře starala paní Míla Janů
s paní Maruškou Rábelovou. Letos paní Míla nám kvůli zdravotnímu stavu ze „systému“ vypadla. Paní Rábelová a paní Anička Kupková slíbily chystat snídaně ve všední dny. Každodenní služba po celý advent je ale velký závazek. Hledáme proto dobrovolníky, kteří by nachystali
snídaně o sobotách. Prosím, zkuste popřemýšlet, jestli by se mezi vámi našel někdo ochotný,
kdo by si mohl vzít na starost byť jen jednu sobotu. Jedná se o 7. 12.; 14. 12.; 21. 12. a Štědrý den.
Pokud chcete upéct pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat na faru, tel. 583 414 531, aby pečivo nezbývalo!
ZMĚNY V DOBĚ RORÁTŮ. Po dobu rorátních mší svatých nebude slavena mše svatá
v úterý v kostele sv. Barbory a ve čtvrtek v Ráječku, mše svaté ve čtvrtek v 17.30 hod. bývat budou, ale nebudou zaměřeny na děti!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020. Pomůžete koledovat? Pomůžete rozdávat . . .? (viz tajenka)
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 koledník, ozvěte se nám. Hledáme vás v Zábřeze, Mohelnici i v obcích regionu. Jste
pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si opravdu vážíme! Děkujeme. Kontakt: Jana Skalická,
tel: 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
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POZVÁNÍ DO HNÍZDA
Na podzim a v zimě za sychravého počasí bude v
HNÍZDĚ po nedělní mši svaté – od 9.30 do 11.00
hod. otevřena kavárna. Nabízíme možnost posezení
v příjemném prostředí – pro děti volná herna, pro
dospělé káva a něco sladkého (donést zákusek není
nutností, pouze možností). Ceny máme lidové :).
S výhradou – během nemoci či dovolené zavřeno. (Kontakt pro ověření otevření kavárny
Hnízda – Markéta Johnová 777 094 114)
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO připravilo na měsíc prosinec:
 3. 12. v 9.30 hod. – přednášku Mgr. Zuzany Starošíkové „Asertivita aneb o zdravém
sebeprosazování“
 10. 12. v 9.30 hod. – besedu se Šárkou Kubálkovou „Ekologicky šetrný úklid domácnosti“
 15. 12. v 10.00 hod. – vánoční pohádku s koledami „POJĎME VŠICHNI ZA
HVĚZDOU“ na Devítce (Farní ul. 9, Zábřeh). Vyhlašujeme soutěž o NEJLEPŠÍ VANILKOVÝ ROHLÍČEK. Rohlíčky přineste s sebou, vyhodnotíme a společně sníme.
 17. 12. v 9.30 hod. – Předvánoční posezení u voňavého čaje aneb těšíme se na Vánoce

Seminář „Manželům nablízku“
Zveme vás na Mezinárodní seminář Manželům nablízku, který se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 v Brně. (Tlumočení zajištěno.) Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už
řadu let věnují manželům v těžkostech a další. Speciálním (online) hostem budou manželé Rino a Rita Ventigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením. Přednášet budou
také manželé Imriškovi, kteří řadu let působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku,
kde realizují kurz Manželia v ťažkostiach.
Program a přihlašování na http://www.manzelumnablizku.cz/.
ROK BIBLE
Minulou neděli vyhlásil Dominik kardinál Duka ROK BIBLE.
Pokud chcete finančně podpořit
biblické dílo, můžete přispět do
pokladničky u stolku s novinami,
která je označena obrázkem, který přetiskujeme.
(Na Mary’s Meals budete moci
přispívat zase od začátku příštího kalendářního roku) redakce
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PAPEŽ FRANTIŠEK: BUĎME STAVITELI MOSTŮ

„Toho, koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji.“ (Sk 17,23)

Střet s kulturou modlářství
Po zkouškách, které Pavel prožil ve Filipech, Tesalonice
a Beroji, přistává v Aténách, srdci Řecka. Toto město, které
žilo ve stínu staré slávy, si i přes přicházející politickou dekadenci ještě uchovávalo primát kultury. „A zde, když apoštol shledal, kolik modlářství je v tom městě, se velmi znepokojil. Toto střetnutí se s pohanstvím ho ale nevedlo k útěku,
ale vybídlo ho, aby vytvořil most, a hledal cesty, jak vést dialog s touto kulturou,“ uvedl papež František v úvodu své
katecheze.
Dívejme se očima víry
Pavel volí to, že vstoupí s tímto městem do familiárnosti a tudíž začne navštěvovat
nejdůležitější místa a osoby. Jde do synagogy, symbolu života a víry, jde na náměstí, symbolu občanského života, a jde na Areopag, který je symbolem politického a
kulturního života. Setká se s židy, epikurejskými a stoickými filosofy a mnohými
dalšími.
Tímto způsobem pozoruje Pavel kulturu a prostředí Atén a vychází přitom z „kontemplativního pohledu“, kterým objevuje „toho boha, který přebývá ve svých domech, na svých cestách a na svých náměstích“. Pavel se nedívá na město Atény a pohanský svět nepřátelskýma očima a jakousi zatvrzelostí, ale dívá se na ně očima víry.
„A toto nás vybízí, ptát se na náš způsob, jakým se díváme na naše města: pozorujeme je s lhostejností? S pohrdáním? Nebo s vírou, skrze kterou rozpoznáváme Boží děti
uprostřed anonymního davu?“ vybídl Svatý otec k zamyšlení.
Staňme se budovateli mostů
„Pavel se rozhoduje pro pohled, který ho vede k překlenutí propasti mezi evangeliem a pohanským světem. V srdci jedné z těch nejslavnějších institucí antického světa,
na Areopagu, realizuje podivuhodný příklad inkulturace poselství víry: zvěstuje Ježíše Krista těm, kteří uctívají modly, a nedělá to tak, že by na ně útočil, ale sám se stává
mostem, budovatelem mostů,“ pokračoval dále papež.
Za výchozí bod si Pavel zvolí oltář města, který je věnovaný „neznámému bohu“,
a vyjde z této „zbožnosti“, aby empaticky vstoupil do kontaktu se svými posluchači. Vyhlašuje, že Bůh „žije mezi obyvateli tohoto města“, kteří ho nepoznávají, a neskrývá se těm, kteří ho hledají upřímným srdcem, třebaže tak činí tápavě. A právě tuto přítomnost jim chce Pavel odhalit: „Koho takto uctíváte, a ještě
neznáte, toho vám zvěstuji.“ (Sk 17,23)
Pavel zjevuje identitu Boha
Aby Pavel zjevil identitu Boha, kterého Atéňané uctívají, vychází ze stvoření, tj. z biblické víry v Boha zjevení, aby přešel k vykoupení a soudu, tzn. k poselství, které je
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opravdu již křesťanské. Ukazuje jim velkou rozdílnost mezi velikostí Stvořitele a
chrámy vybudovanými člověkem a vysvětluje jim, že Stvořitel se stále snaží najít
způsob, aby Ho každý mohl nalézt.
Tímto způsobem Pavel, dle vyjádření papeže Benedikta XVI., „hlásá Toho, kterého
lidé ignorují, přestože Ho znají: neznámý - známý“.
A potom zve apoštol všechny, aby šli dál „za ten čas nevědomosti“ a rozhodli se pro
obrácení vzhledem k blížícímu se soudu. Pavel se tak drží kerygmatu, hovoří o Kristu, aniž by Ho zmiňoval, mluví o Něm jako o muži, kterého Bůh určil a dal jistou
pečeť tím, že Ho vzkřísil z mrtvých.
Zakořenění evangelia v Aténách
Kázání Pavla, které do této chvíle drželo posluchače se zatajeným dechem, se stane
kamenem úrazu: smrt a vzkříšení Krista jim přijde jako bláznovství a začnou se mu
do tváře vysmívat. Pavel se tedy vzdálí, vypadá to, že jeho pokus úplně selhal, ale
místo toho někteří přilnou k jeho slovu a otevřou se víře. Mezi nimi je člen Areopagu Dionysios a jedna žena jménem Damaris. „A tak také v Aténách evangelium zakořenilo a může být šířeno dvěma hlasy: jak hlasem muže, tak i hlasem ženy,“ řekl
dále papež.
Snažme se o inkulturaci víry s jemností
„Ptejme se také dnes Ducha Svatého, žádejme Ho, aby nás učil stále budovat mosty
s kulturou, s těmi, kteří nevěří nebo věří jinak než my. Prosme o schopnost inkulturovat s velkou jemností poselství víry, dívejme se na ty, kteří Krista neznají, kontemplativním pohledem, pohnuti láskou, která rozehřeje i ta nejzatvrzelejší srdce,“
ukončil Svatý otec svoji katechezi na 17. kapitolu knihy Skutků apoštolů.
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce Publikováno: 6. 11. 2019 13.45)

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu: Písařov 2.443; Jakubovice 971;
Červená Voda 4.179; Domov důchodců sv. Zdislavy 724 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 1. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1.983 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 1.750 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V neděli 1. prosince v 15.30 hod. bude v Postřelmově ve farním kostele sv. Matouše MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Všichni jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT „ZE SLÁMY BETLÉMSKÉ“
Obecní úřad Leština, obecní úřad Lesnice a farnost Lesnice vás zvou na
adventní koncert, který se uskuteční v neděli 8. prosince ve 14.00 hod.
v kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje folková skupina A. M. Úlet spolu
s The Adams Sisters z Moravičan
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu: Klášterec 4.200; Svébohov 3.600;
Jedlí 3.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
O PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ BUDOU PO SKONČENÍ MŠÍ SVATÝCH
ŽEHNÁNY ADVENTNÍ VĚNCE

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. listopadu na charitu: Štíty 2.780 + dar na revizi elektroinstalace
27.000; Cotkytle 1.380; Horní Studénky 1.580 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty srdečně zve na ADVENTNÍ ZASTAVENÍ, které se koná příští neděli 1. 12.
od 14.00 hod. na farním dvoře.
Program: možnost zakoupit drobné dárky, výroba lampiček, svařák, dětský punč, cukroví.
V 16.30 rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Výtěžek akce bude věnován rodinám s dětmi, které přivedla nemoc do finanční tísně.
Přijďte strávit adventní čas a přispět na dobrou věc.
POZVÁNKA NA KONCERT. V pátek 13. 12. v 18 hod. bude ve farním kostele adventní koncert. Vystoupí pěvecký sbor Primadonky a Ondřej Štefáček – sbormistr a zpěv, Eva
Mokrá – viola, Martin Hroch - klavír.
V pondělí 23. 12. bude zpovídání před vánočními svátky v kostele od 15.30 hod.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ O PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ 1. 12.
Ve Štítech při mši sv. v 9 hod. žehnání adventních věnečků. Po mši svaté bude zapisování
úmyslů mší svatých na příští rok.
V Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod., po mši sv. zapisování úmyslů mší sv. na
příští rok
V Cotkytli při mši sv. v 11 hod., po mši sv. zapisování úmyslů mší sv. na příští rok.
		
P. Jacek Brończyk
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ S ADVENTNÍM BAZÁRKEM
Přijměte pozvání na faru v Horních Studénkách, kde v sobotu 30. listopadu od 14.00 hod. budete mít možnost vyrobit si
adventní věneček. Chvojí bude připraveno, ozdoby a pracovní nářadí musí mít každý své vlastní.
Součástí sobotního odpoledne je adventní bazárek. Jeho výtěžek bude určen na revitalizaci farní zahrady. Na společně
strávené odpoledne se těší pořadatelé.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu: Mohelnice 6.964; Úsov 1.749;
Studená Loučka 1.280 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Souček
 V úterý 26. listopadu ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
 Zveme na CHVÁLOVÉ ODPOLEDNE na faru do Mohelnice o první adventní neděli
1. 12. 2019. Začátek v 16.00 hodin.
Dana Faltýnková

Z mohelnické farní kroniky – Zdeněk Grass, LP 1999
Bohoslužby, pobožnosti. Mše svaté jsou v Mohelnici pravidelně:
ve všední den ve farním kostele v 18 hod. (mimo pondělí),
v neděli ve farním kostele v 9.45 hod. V pondělí ráno v 9.00
hod. bývá mše svatá v místním domově důchodců v Medkově ul.
V postní době bývá v neděli odpoledne pobožnost křížové cesty.
V květnu jsou denně přede mší sv. májové pobožnosti,
v říjnu pobožnost svatého růžence.
Požehnání v neděli odpoledne bývá nepravidelně.
V pátek odpoledne od 15 hod. do mše svaté adorace před Nejsvětější svátostí.
Opravy v kostele sv. Stanislava.
V květnu bylo postaveno lešení vně kostela, je otlučena omítka průčelí kostela. Kostel dostává nové okapy, svody a nový hromosvod. Omítnutí průčelí provádí firma Jelínek brigádnicky, pomáhají: pan František Hroch, Jan Rýznar, Miloš Rýznar, Hugo Faltus, Helmut
Bartoš a ministranti.
Opravy v kostele sv. Tomáše Becketa.
Je provedena oprava některých lavic a výměna schodů u hlavního vchodu.
Sbírky
Nedělní sbírky na opravy kostelů jsou pravidelně 1x za měsíc (po výplatách), vynáší 6-7
tisíc Kč. V říjnu je sbírka na misie a charitu.
1x ročně je sbírka „svatopetrský haléř“ pro Svatého Otce.
Provoz farnosti je hrazen zbývajícími nedělními sbírkami. Desátek těchto sbírek je odváděn arcibiskupství.
Vánoce
Mrazivé Vánoce s popraškem sněhu jsme oslavili ve vyzdobeném farním kostele slavnostní bohoslužbou doplněnou zpěvem chrámového sboru v 22 hod.
Na Hod Boží a Nový rok skladbami: Česká mše vánoční od Marhuly, Česká mše od Jeremiáše.
K oslavě Vánoc patří i mohelnický betlém navštěvovaný do konce února.
Aktuální ohlášky a další informace najdete na www.farnostmohelnice.cz
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu: Tatenice 2.100; Lubník 1.410;
Hoštejn 2.200; Kosov 740 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 24. listopadu v 18.00 hod.
Na ADVENTNÍ KONCERT jste zváni v neděli 8. prosince v 16.00 hod. do kaple v Kosově.
Zahraje a zazpívá schola Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu: Loštice 9.296 Kč; Moravičany
3.060 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Tuto neděli 24. listopadu po mši svaté si v Moravičanech i v Lošticích můžete zakoupit knihy od Charity Zábřeh.
Přípravné setkání loštických koledníků k Tříkrálové sbírce 2020 bude ve středu 27. listopadu v 18.00 hod. v Prokopce.
Moravičanské okrašlovaci spolek ve spolupráci s farností Moravičany zve k veřejné diskuzi
a prezentaci na téma „Co bude s farní zahradou?“
A to v neděli 8. prosince ve 14.00 hodin na Besedě.
Na programu bude prezentace vizí, prohlídka zahrady s výkladem a moderovaná diskuze.

FARNOST DUBICKO
ŽEHNÁNÍ KŘÍD
Křídy, kterými koledníci budou značit veřeje dveří navštívených domácností, budou požehnány o 1. neděli adventní 1. prosince při mši svaté v Dubicku v 8.00 hodin. Křídy zde
požehná otec Jaroslav Šima. Děkujeme koledníkům, organizátorům i celé farnosti za vlídné přijetí.
Jana Skalická, asistentka TS, tel:736 509 431
***
Farnost Velké Losiny zve v sobotu 30. listopadu od 9.00 do 16.00 hod. na adventní duchovní obnovu na téma SETKÁNÍ MARIE S ALŽBĚTOU, kterou povede P. Antonín
Krasucki OP.
Obnova se uskuteční na faře (a v kostele) ve Velkých Losinách
Program: přednášky, ztišení, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá
Přihlášky: Jana Nováková, pastorační asistentka anezons@seznam.
cz, tel. 723 353 976. Doporučený příspěvek: 100 Kč na místě (oběd,
káva, čaj)
V případě potřeby hlídání dětí zajištěno.
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FARNOST ZVOLE
Sbírka z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu vynesla
ve Zvoli 6.480 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
KŘÍŽ PRO VĚŽ KOSTELA
Jeví se, že definitivní montáž báně a kříže na věž kostela proběhne ještě v prosinci. Petr Bartoň vyrobí ještě tři antikorozní
tubusy. Do prvního budou vráceny všechny dokumenty a poselství z roku 1864. Do druhého tubusu bude vloženo současné
poselství farnosti budoucím a do třetího vloží své poselství starosta a zastupitelstvo Obce Zvole.
VÝSTAVA
Obec Zvole připravila ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zvole výstavu materiálů, které byly od roku 1864 uloženy
v báni kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli.
Výstava pro veřejnost bude k nahlédnutí ve středu 27. listopadu
od 9.00 do 17.00 hod. ve společenské místnosti Obecního úřadu Zvole.
DUCHOVNÍ OBNOVA PO MISIÍCH VE FARNOSTI PŘED TŘEMI LETY
Duchovní obnova začne páteční bohoslužbou 29. listopadu v 17.15 hod.
V sobotu 30. listopadu bude pokračovat v 8.00 hod. modlitbou růžence a v 8.30 hod. budeme slavit mši svatou. Poté přednáška a setkání s mládeží.
Odpoledne bude následovat ŽEHNÁNÍ DOMOVŮ (adventních věnců). Misionáře doprovodí k jednotlivým příbytkům někdo z farníků.
Prosím farníky, aby o žehnání informovali své blízké, sousedy a přátele a od těch, kteří
projeví zájem, je třeba vyzvednout telefonní kontakt a adresu.
Žehnání v obcích naší farnosti se budeme snažit uskutečnit v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince, případně v následujícím týdnu.
Žehnáním domovů vstoupíme do adventní přípravy na Vánoce.
PODHÁJSKA 2020 v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020
Farnost Zvole zve zájemce na relaxační pobyt do termálních lázní PODHÁJSKA. Jako obvykle vyrazíme 21. až 26. ledna 2020. Cena pobytu je 7.500 Kč. (V ceně není zdravotní pojištění na Slovensko.) Přihlášky na tel. 731 626 509.

FARNOST MALETÍN
O první neděli adventní 1. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. zasvětím přítomné děti a
jejich rodiny přímluvě Svaté rodiny a sv. Mikuláše.
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 17. listopadu na Arcidiecézní charitu: Zábřeh 21.075; Rovensko 1.938 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Sociální firma REPARTO nabízí dlouhodobé pracovní
uplatnění pro lidi se zdravotním omezením, na zkrácený pracovní úvazek s pracovištěm
v Zábřehu. Úkolem bude vedení skladu zdravotnického materiálu, další pracovní pozice
se zaměřuje na obsluhu veřejných toalet.
Více informací zájemci najdou na webu www.charitazabreh.cz
KLUB O PÁTÉ – DUŠEVNÍ A TĚLESNÁ HYGIENA. Původně se slovem hygiena vyznačoval obor, který se zabýval všemi faktory ovlivňujícími duševní pohodu člověka i jeho
tělesné zdraví. V současnosti se tyto dva přístupy spíše rozdělují. Osobní hygiena je péče
o sebe, o tělesné „já“, s její pomocí si lidé udržují zdraví. Duševní hygiena neboli psychohygiena je důležitou prevencí psychických nemocí; významná je pro dobrou pracovní výkonnost, spokojenost, vyrovnanost i odolnost člověka.
Na otázky k tomuto tématu nám bude odpovídat odborník z oboru psychiatrie Mgr. Petra Tošnerová. KLUB O PÁTÉ se bude konat v úterý 3. 12. 2019 od 15.00 hodin v zasedací
místnosti Charity Zábřeh (Zábřeh, Žižkova 15). Na setkání s vámi se těší tým pracovníků
služby SOREHA.
NEPOTŘEBNÉ VĚCI POMÁHAJÍ. Pro naše klienty ve spolupráci s institucemi, které se
o ně starají, nyní sháníme tyto starší, použité, ale pěkné, kompletní a funkční věci: dětské
patrové postele, automatickou pračku, ledničku, sušičku. Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím nabídněte nám to a u vás již nepotřebné získá šanci na „druhý život“ a ještě někde pomůže. Vyzvednutí a odvoz si po domluvě zajistíme. Fotku a rozměry
nabízeného vybavení zašlete prosím na email: nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509 430.
Děkujeme!
***
Srdečně zveme v neděli 1. prosince 2019 v 16.00 hod. na ADVENTNÍ KONCERT do
kostela sv. Barbory. Na začátku adventu nás krásnou hudbou potěší Schola od sv. Jana
Křtitele ze Šumperka s dirigentem Alenou Havlíčkovou.
Zazní známé i neznámé adventní melodie od autorů: John Rutter,
Ola Gjeilo, H. L. Hassler, A.V. Michna, M. Garau aj. Všichni jste
srdečně zváni.
ADVENTNÍ KONCERT PRO SENIORY. Domovinka ve spolupráci se ZUŠ vás srdečně zve na adventní koncert. Uskuteční se
v pondělí 2. prosince v 10.00 hod. v sále Základní umělecké školy (Školská ulice).
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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