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PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

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 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. Amen
Ordinárium Břízovo č. 503
Žl 122

příště Ebenovo č. 504

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

1: Iz 2,1-5

2: Řím 13,11-14

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 24,37-44

Mt 24,37-44

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak
jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili,
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili,
až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn
člověka.
Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě
budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru
a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
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Úterý 3. prosince
Středa 4. prosince
Pátek 6. prosince
Sobota 7. prosince

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
památka sv. Františka Xaverského, kněze
sv. Jana Damašského, sv. Barbory
sv. Mikuláše
památka sv. Ambrože

PODĚKOVÁNÍ
Drazí bratři a sestry v Kristu.
Vy všichni jste přispěli na dar pro svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec byl potěšen jak
finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí
z vás byli na národní pouti v Římě, či doma se v tichosti
připojili v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím a biskupům, my jsme v Římě věděli,
že jste tam s námi. Vaše otisky prstů jsou na soše Koruna svaté Anežky České“, a další tisíce otisků jsou uloženy
v ní. Vaše děti a další pokolení budou vědět, že Váš otisk
je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně hodnotit národní pouť,
jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.
František Ševečka, koordinátor projektu „Koruna svaté Anežky České“
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Tuto neděli si můžete zakoupit v kostele sv. Bartoloměje
VÁNOČNÍ HVĚZDU.
„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.
Srdečně vás zveme tuto 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.
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE. 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 zabijačky. Celá akce vyvrcholí příchodem
Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin, rozsvícením vánočního
stromu a následnou nadílkou.
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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 bude pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně.
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 čtvrteční v Ráječku, mše svaté ve
čtvrtek v 17.30 hod. bývat budou, ale
nebudou zaměřeny na děti!
PATROCINIUM KOSTELA SV. BARBORY oslavíme ve středu 4. prosince
mší svatou v 17.00 hod.
Celebruje P. František Lízna.
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
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Místo zpovídání ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci bude
v Zábřeze možnost přijetí svátosti smíření dva dny před Vánocemi a to 16. a 18. prosince.
Rozpis bude včas ve vývěsce.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

ADORACE A SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED PRVNÍM PÁTKEM bude ve středu v Leštině od
15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O PRVNÍ SOBOTĚ V MĚSÍCI prosinci bude mariánská pobožnost a mše svatá ke cti
Panny Marie v Postřelmově od 9.00 hodin. 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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POZVÁNÍ DO HNÍZDA
Na podzim a v zimě bude V HNÍZDĚ po nedělní mši svaté
– od 9.30 do 11.00 hod. otevřená 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 Hnízda – Markéta Johnová 777 094 114)
Iniciativa pro farnosti - Manželům nablízku
Smyslem iniciativy je vzbudit ve farnostech zájem jedněch o druhé jako protiváhu míjení se, přehlížení a osamocenosti.
Jsme přesvědčeni, že atmosféra přátelského sdílení působí jako primární prevence.
Jak uvádí vedoucí Národního centra pro
rodinu Marie Oujezdská: „Každý touží, aby mu druhý naslouchal, každý smí očekávat,
že mu bude nasloucháno.“ Základním materiálem je webová stránka www.manzelumnablizku.cz, kde najdete:
• Modlitby, inspiraci a vzdělávání týkající se budování manželských vztahů, problematice
naslouchání druhým a sdílení ve farnostech jako prevence případných hlubších potíží
v manželství a životě jako takovém
• rozhovory s psycholožkou, psychoterapeutem, mediátorem a dalšími, kteří dodávají odvahu ke sdílení a naslouchání
• tipy na knižní tituly, přednášky
• propagační materiály ke stažení a tisku (plakáty, letáky, skládačku…)
ADVENTNÍ ODPOLEDNE PRO MANŽELE
Zveme manželské páry nejenom ze šumperského děkanátu v neděli 8. prosince v 16.00
hod. k setkání ve farním středisku v Šumperku.
Program: přednáška, diskuze a svědectví manželů z hnutí Équipes Notre Dame.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM připravilo 15. 12. v 10.00 hod. – vánoční pohádku
s koledami „POJĎME VŠICHNI ZA HVĚZDOU“.
Představení se uskuteční na Devítce (Farní ul. 9, Zábřeh). U této příležitosti vyhlašujeme
soutěž o NEJLEPŠÍ VANILKOVÝ ROHLÍČEK. Rohlíčky přineste s sebou, vyhodnotíme
a společně sníme.
***
DUBICKO – POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT
Obec Dubicko vás srdečně zve na Adventní koncert Dechového orchestru Zábřeh,
který se bude konat dne 8. 12. 2019 v 15 hodin ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
v Dubicku.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. listopadu: Písařov 800; Jakubovice 590; Červená Voda 2.607; Domov
důchodců sv. Zdislavy 470; Janoušov 240 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Chválové odpoledne avizované na neděli 1. 12. na faru do Mohelnice se z důvodu nemoci ruší. Děkujeme za pochopení.
Dana Faltýnková

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 24. listopadu: Klášterec 2.800; Svébohov na opravy 6.700; Jedlí 3800, dar
na opravy 1.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
 Ve čtvrtek 5. 12. a v sobotu 7. 12. 2019 budou v 7.15 hod. mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově.
 V pátek 6. 12. 2019 bude návštěva nemocných ve všech farnostech.
 V sobotu 7. 12. 2019 bude v kostele sv. v Jana Křtitele v Jedlí setkání Služebníků Ježíšova velekněžského Srdce. Ve 14.00 hod. – adorace Nejsvětější svátosti, v 15.00 hod. mše
svatá, po ní setkání na faře.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 24. listopadu: Loštice 2.691 Kč; Moravičany 2.593; Bílá Lhota 2.435 Kč.
Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Zahájení a požehnání 22. ročníku loštického betlému u řezbáře Jaroslava Beneše bude
tuto neděli 1. prosince ve 14.00 hod.
 Náboženství dětí, které se chystají k 1. sv. přijímání bude v prosinci bývat v čase družiny, aby děti mohly nacvičovat vánoční živý betlém.
 V sobotu 7. 12. mše svatá v penzionu nebude.
 Děti z Moravičan, během adventu si noste na mši lucerničku na slavnostní průvod kostelem k adventnímu věnci.
 Moravičanské okrašlovaci spolek ve spolupráci s farností Moravičany zve k veřejné diskuzi a prezentaci na téma:
„Co bude s farskou zahradou?“ a to v neděli 8. prosince už
ve 13 hodin na Besedě. Na programu bude prezentace vizí,
prohlídka zahrady s výkladem a moderovaná diskuze.
 Na rorátní mše svaté vás v Lošticích během adventu zveme
každé úterý v 7.00 hod. Po mši bude společná snídaně na
faře.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. listopadu: Štíty 2.140; Cotkytle 890; Horní Studénky 860; Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Štíty:
 V neděli 1. 12. ve 14 hod. se koná na farním dvoře ADVENTNÍ ZASTAVENÍ s možnost zakoupit drobné dárky. Výroba lampiček, svařák, dětský punč, v 16.30 rozsvícení
vánočního stromu na náměstí. Výtěžek akce bude věnován rodinám s dětmi, které přivedla nemoc do finanční tísně.
 Ve čtvrtek 5. 12. bude v domově důchodců od 10.00 hod. možnost svátosti smíření, mše svatá 12. prosince v 10 hod.
 V pátek 6. 12. v 16.00 hod. je setkání biřmovanců, v 17 hod. adorace a svátost smíření, v 18 hod. mše svatá.
 V sobotu 7. 12. v 9.00 hod. ve farním kostele Mariánské večeřadlo.
 Zpovídání před vánočními svátky bude v kostele v pondělí 23. 12. od 15.30.
Horní Studénky:
 Ve čtvrtek 5. prosince v 16 hod. bude slavena mše svatá a po ní pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
P. Jacek Brończyk
ADVENTNÍ KONCERTY
 V Herolticích v kostele sv. Jana Křtitele účinkuje 7. prosince 2019 v 18.00 hod. proslavená flétnová skupina BLACK LADIES s uměleckým vedoucím Vítem Janečkem. První flétnistka Petra Zsigraiová. Vstupné dobrovolné. Koncert je benefiční, výnos z koncertu bude použit na opravu kostela. Pro dopravu můžete využít také historický parní
vlak, odjezd ze Štítů v 17 hod.
 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.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 24. listopadu: Tatenice 790; Lubník 1.990; Hoštejn 1.000; Kosov 870; Koruna 600 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
ADVENTNÍ KONCERTY
 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.
 V kostele sv. Anny v Hoštejně zazní adventní hudba v sobotu
14. prosince.
Účinkují žáci základní školy, začátek v 15.00 hod.
 V kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici jste zváni na adventní koncert Dechového orchestru ze Zábřeha v neděli 14. prosince ve
14.30 hod.
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ZVOLE

ZVOLE

ZVOLE

Sbírka z neděle 24. listopadu vynesla ve Zvoli 4.980 Kč.
Dary: na obnovu kříže 10.000 Kč, na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého 10.000 Kč, na
obnovu farního domu pro Zvolskou čtyřku 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
RORÁTY v naší farnosti budou každou adventní sobotu a na Štědrý den vždy v 7.00 hodin ráno, poté bude připraven čaj a něco k zakousnutí na faře. První roráty ve Zvoli budou v sobotu 7. prosince. Ve všední dny od 2. prosince jsou pravidelné roráty v Zábřeze.
Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 8. prosince 2019 bude
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE
Začneme mší svatou v 10.15 hod. Po mši svaté přijde Mikuláš s nadílkou pro děti. Následně bude zahájena adorace
před Nejsvětější svátostí, která bude ukončena v 19 hodin.
Rozpis na jednotlivé časové úseky během adorace je vzadu
v kostele na stolečku.
KŘÍŽ PRO VĚŽ KOSTELA
Kříž a báň pro náš zvolský kostel se již skvějí novotou
a jsou vystaveny v kostele u bočního oltáře. (Můžete si
udělat snímek s dětmi, protože po instalaci ho uvidí už
jenom ve výšce na věži. Rád bych, aby kříž nepotřeboval
opravu dalších 155 let, jako ten předcházející a proto jej
nikdo hodně dlouho neuvidí zblízka).
Kříž vytvořil Petr Bartoň zcela nový podle původního
a měděná báň je znovu pozlacena.
Petr Bartoň již také vyrobil tři tubusy z nerezové oceli.
Do prvního budou vráceny všechny původní dokumenty
a poselství z roku 1864. Do druhého tubusu vložíme současné poselství farnosti budoucím a do třetího vloží své
poselství starosta a zastupitelstvo Obce Zvole.
Už nyní chci poděkovat všem, kteří se pustili do tohoto
nemalého díla, a děkuji jim za to, že dokázali promýšlet
a koordinovat (slaďovat) vzájemně svou činnost bez prostojů a komplikací tak, že tato atypická obnova kříže, podle mého nekvalifikovaného odhadu, se vejde do částky
200.000 Kč. Jsem také vděčný všem, kteří na obnovu kříže přispívají. Jeví se, že definitivní montáž báně a kříže na
věž kostela proběhne ještě v prosinci. P. František Eliáš

FARNOST MALETÍN
Dnes o první neděli adventní 1. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. zasvětím přítomné
děti a jejich rodiny ochraně Svaté rodiny a přímluvě sv. Mikuláše.
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 24. listopadu: Zábřeh 16.027; Rovensko 648; Postřelmůvek 550 Kč.
DARY: pro Mary’s Meals 7.000, na Brno-Lesnou 1.000, Den Bible 284 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU. 25. listopadu byla z Rovenska odeslána částka 2.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB O PÁTÉ – DUŠEVNÍ A TĚLESNÁ HYGIENA.
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
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI. Zveme vás ve středu 4. 12. od 16 hodin do budovy Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy
starají o svého blízkého popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit
i načerpat síly. Dopřejte si pro sebe tento čas.
Více informací vám podá Bc. Lucie Habichová, tel: 730 806 122.
ADVENTNÍ KONCERT PRO SENIORY. Hned dvě adventní hudební zastavení připravili uživatelé a pracovníci denního stacionáře DOMOVINKA pro malé i velké posluchače. První koncert se uskuteční ve spolupráci se žáky a učiteli ZUŠ Zábřeh v pondělí
2. 12. 2019 od 10 hodin v koncertním sále ZUŠ (ul. Školská).
Druhý je připraven na páteční mikulášské dopoledne 6. 12. od 10 hod. a uskuteční
se v zábřežském kostele sv. Barbory. Skladby starých mistrů, adventní písně, ale také
filmové melodie zazní v podání Johanky a Františka Kolčavových a Gabriely Horníčkové.
Srdečně Vás zveme k účasti.
SBÍRKA POTRAVIN – PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem 32 dobrovolníkům, kteří nám
v sobotu 23. listopadu pomohli s organizací podzimní sbírky potravin i nakupujícím, kteří do košíků přispěli trvanlivými potravinami nebo hygienou. V Kauflandu Zábřeh jsme
pro potřebné vyprosili a přijali více než dvojnásobek loňského výtěžku - 1.236 kg a v prodejně Tesco Šternberk 584 kg. Tyto zásoby budou stačit na půlrok provozu výdejního místa. Naše vděčnost patří pracovníkům ze zapojených obchodů za vlídné přijetí a bezvadnou
spolupráci. Zvláštní poděkování míří vedení školy a Mgr. Haně Mikuškové z Gymnázia
Zábřeh – již pošesté se do sbírky zapojili jejich studenti a studentky, letos to bylo rekordních 14 šikovných dobrovolníků.
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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