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DRUHÁ 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 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 72,1-2.7-8.12-13.17

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky
1: Iz 11,1-10

2: Řím 15,4-9

Ev. Mt 3,1-12

Ordinárium Ebenovo č. 504, příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Mt 3,1-12
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na
poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí
srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít
v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout
trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete
říkat: ‚Naším otcem je Abrahám!‘, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a
Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom,
který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou,
abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu
a pročistí (obilí) na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm
neuhasitelným.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 9. prosince, Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše svaté v Zábřeze v 6.45., 9.25 a v 17.30 hod.
Středa 11. prosince, sv. Damasa
Čtvrtek 12. prosince, Panny Marie Guadalupské
Pátek 13. prosince, památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota 14. prosince, památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
U příležitosti České národní pouti v Římě byl papeži Františkovi během generální audience dne 13. 11. 2019 slavnostně předán dar českých poutníků – socha Koruna sv. Anežky z dílny akademického sochaře Daniela Trubače spojený s finančním darem ve výši 1,2 mil. Kč
pro chudé a potřebné.
Papež následně rozhodl o umístění sochy do Kaple svatých patronů Evropy, která se nachází v podzemí baziliky sv. Petra.
ADVENTNÍ ODPOLEDNE PRO MANŽELE
Zveme manželské páry 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.
POJĎME VŠICHNI ZA HVĚZDOU
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. Irena Švédová
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
DĚKANÁTNÍ RADA
Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 11. prosince. Mši svatou budeme
společně slavit v 9.25 hod.
P. Radek Maláč
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
V pátek 13. prosince bude po mši svaté a adoraci „spolčo“. Všechny mladé srdečně zveme!
Animátoři Zábřeh
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ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCI V PONDĚLÍ 16. PROSINCE
07.30-11.00 hod.
P. Kristán Libant CM
09.00-11.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
10.00-12.00 hod.
P. Vitalij Molokov
11.00-13.00 hod.
P. František Eliáš
14.00-16.00 hod.
P. Petr Souček
13.00-18.30 hod.
P. František Honíšek CM
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCI VE STŘEDU 18. PROSINCE
07.30-11.00 hod.
P. Władysław Mach SDS a P. František Honíšek CM
08.30-10.30 hod.
P. Petr Souček
10.00-12.00 hod.
P. František Eliáš
11.00-13.00 hod.
P. Vitalij Molokov
12.00-14.00 hod.
P. Vladimír Jahn
14.00-16.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
16.00-18.30 hod.
P. Vladimír Jahn a Jacek Brończyk
VINCENTINSKÉ LIDOVÉ MISIE budou v Zábřeze příští rok v čase 20. až 29. března.
„Pracovní“ motto k misiím zní „Pro sebe a své děti chci všechno, i život po smrti“. Pokud byste měli alternativní nápad na motto misijí, dejte nám vědět na naši e-mailovu
adresu: rkfzab@rps.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI
Na titulní straně najdete pod heslem SPOLEČENSTVÍ jednotlivá společenství ve farnosti.
Pokud se některého účastníte, podívejte se, prosím, jestli je tam uvedeno, případně jestli
zprávu o činnosti společenství nechcete doplnit např. údaji, kdy se scházíte, případně pozváním dalších farníků. Pište na mailovou adresu: rakfzab@rps.cz
KURZY ALFA. Od úterý 14. ledna 2020 až do Velikonoc bude na Devítce
probíhat nový ročník kurzu Alfa. Kurz je určen věřícím, kteří hledají povzbuzení ve víře, i těm, kteří informace o víře a Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni! Více informací na plakátech a na http://rkfzabreh.rps.cz
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
***
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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PAPEŽ O NADĚJI
Bůh je Tím, který nám již nyní umožňuje doufat, ba dokonce se
„v naději radovat“ ( Řím 12,12). Radovat se nyní z naděje, a nikoli
jen mít naději, že se budeme radovat. Znamená to dnes se radovat
nad doufáním a nikoli doufat v radost. „Dokud dýchám, doufám“ –
říká jedno lidové úsloví. A platí to i naopak: dokud trvá naděje, trvá
život. Lidé potřebují naději, aby žili, a potřebují Ducha svatého, aby
měli naději. Generální audience, 31. 5. 2017
KATOLICKÝ DŮM
PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. V sobotu 28. prosince vás zveme na tradiční putování za betlémy. Prohlédneme si jesličky
v několika domech ve „městě betlémů“ - Třešti na Vysočině a
při zpáteční cestě se zastavíme ve známém Santiniho kostele
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru n/S. Odjezd
v 6.00 hodin ze zastávky u polikliniky. Přihlášky a informace
u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
DÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
 V pátek 27. prosince od 15.00 hod. POVÍDÁNÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU
 29. prosince od 14.00 hod. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem pro seniory.
 31. prosince SILVESTR V KATOLICKÉM DOMĚ. Předprodej u paní Janů v prodejně
TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. prosince: Písařov 945; Jakubovice 915; Červená Voda 2.536; Domov
důchodců sv. Zdislavy 380 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
ADVENTNÍ KONCERT. Zveme vás na adventní koncert do kostelíku Nanebevzetí Panny
Marie na Šanově, který se koná 14. 12. 2019 v 16.00 hodin.
Účinkují: Martin Kubát – varhany; Roman Kulla – akordeon; Kamila Sobotková – akordeon. Malé občerstvení nachystáno.
Zvou pořadatelé

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Senioři se sejdou v úterý 10. prosince ve 14.00 hod. v Mohelnici na faře.
Více informací na www.farnostmohelnice.cz

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 1. prosince: Klášterec 1.600; Svébohov 1.900; Jedlí 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve čtvrtek 12. prosince v 18 hod. Marie Šanovcová
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 1. prosince: Loštice 3.095 + dar na kostel 5.000; Moravičany 2.380 +
z akcí v Besedě za říjen a listopad 2.800 na farnost; Bílá Lhota 1.415 Kč. Dnes je sbírka na
potřeby farnosti. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
OPRAVA: ve sbírce na Charitu se v Moravičanech vybralo 10.937. Nesprávně byla uvedena částka 3.060. Za chybu se omlouváme.
ADVENTNÍ KONCERT. V sobotu 14. 12. v 17.00 hod. proběhne v sokolovně v Moravičanech předvánoční setkání s hudebními skupinami A. M. Úlet, The Addams Sisters a
folkovou skupinou Přístav z Brna. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme vás, kteří jste se zapojili do putování Neposkvrněné P. Marie Zázračné medaile, ve formě kapliček, které už od misií putují po rodinách v Moravičanech i v Lošticích.
Předvánoční setkání u příležitosti Slavnosti Panny Marie bez hříchu počaté bude ve
středu 11. prosince po mši svaté v 17.45 hod. v „Prokopce“.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
V neděli 15. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči.
Minule byla sbírka na Charitu: Postřelmov 5.518 Kč, Chromeč 5.730 Kč +1.000 Kč na kostel, Lesnice 3.297 Kč, Dlouhomilov 500 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Možnost svaté zpovědi před Vánocemi bude:
ve středu 11. 12. v Lesnici od 15.30, v pondělí 16. 12. v Hrabišíně od 16.00, v úterý 17. 12.
v Leštině od 15.30, ve čtvrtek 19. 12. v Chromči od 15.30, v pátek v Postřelmově od 15.30,
v pondělí 23. 12. v Postřelmově od 15.30 hodin - cizí zpovědník.
Výtěžek z prodeje Vánočních hvězd. O první adventní neděli jsme v našich kostelech prodali celkem 217 kusů Vánočních
hvězd (vloni 219 ks). Na konto Sdružení Šance Olomouc byla
odeslána částka 26.170 Kč (vloni 25.210 Kč). Dlouhomilov a
Lesnice 4.200 Kč + dary 730 Kč; Chromeč 10.700 Kč; Postřelmov 6.600 Kč + dary 2.840 Kč a Sudkov 200 Kč + dary 900 Kč.
Jménem těžce nemocných dětí všem děkujeme za vaši štědrost
a ochotu pomáhat.
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 Addams Sisters z Moravičan.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. prosince: Štíty 1.730; Cotkytle 920; Horní Studénky 2.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Štíty:
 V pátek 13. 12. v 18.00 hod. se bude konat v kostele adventní koncert. Vystoupí pěvecký sbor Primadonky a Ondřej
Štefáček – sbormistr a zpěv, Eva Mokrá – viola, Martin Hroch
– klavír
 Pastorační rada se rozhodla na základě spotřeby a zálohy
na vytápění v kostele, vyhlásit od 15. 12. 2019 sbírky na tento
účel.
 Bohoslužba pro děti bude 15. 12. v 9.00 hod.
 V pondělí 16. 12. v 8.30 hod. bude v kostele provedena
výzdoba vánočních stromků a zároveň i předvánoční úklid
kostela a fary. Obracíme se na ochotné muže a ženy, aby se
zúčastnili této akce v co největším počtu, aby proběhla v co
nejkratším čase.
 Zpovídání před vánočními svátky bude v kostele v pondělí 23. 12. od 15.30
Horní Studénky a Cotkytle:
 Bohoslužby pro děti a sbírky na opravy budou v neděli 15. prosince:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., v Cotkytli v 11 hod.
P. Jacek Brończyk

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 1. prosince: Tatenice ; Lubník 1.020; Hoštejn 1.600; Kosov 1.160 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici v neděli 15. 12. v 18.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERTY
 Na adventní koncert jste zváni tuto 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 15. prosince (OPRAVA DATA KONÁNÍ) ve
14.30 hod.
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FARNOST ZVOLE
Sbírka z neděle 1. prosince na opravy kříže vynesla ve Zvoli 7.030 Kč, částka z výstavy dokumentů z báně věže 3.300 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 7.12. Ve všední dny od 2. prosince jsou pravidelné roráty v Zábřeze. Všichni jste
srdečně zváni.
Rekonstrukce farního domu - stavba komunitního centra Zvole
Letos se Zvolské čtyřce podařilo dokončit přestavbu původního přístavku a provizorně zakrýt střechu, která bude na jaře
nově pokrytá. Dále jsme připravili a ošetřili nátěrem řezivo na novou střechu. Minulý týden začala vítězná firma z výběrového
řízení Ekozis se stavbou přístavby se sociálním zázemím. Je hotová základová deska. Připravují se projekty přípojek vody,
kanalizace a plynu. Předpokládaná dostavba bude v červenci 2020. Rozpočet stavby
4,6 mil., získaná dotace 2 mil., hotové práce svépomocí za 600 tis. Kč.
Děkujeme všem, kteří podporují stavbu
komunitního centra ve Zvoli modlitbou,
brigádně i finančními dary.
Za spolek Zvolská čtyřka
nový předseda Tomáš Čvančara
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji panu starostovi Mgr. Radku Kólovi za uspořádání výstavy artefaktů, které se nalezly v báni věže farního kostela. Výstava se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Zasedací místností, kde byla výstava umístěna, prošlo ve středu 27. listopadu několik set návštěvníků. V pátek na ni navazovala prohlídka nového kříže zářícího čerstvým
nátěrem kvalitní polyuretanovou černou barvou. Při této příležitosti občané darovali na
probíhající opravu 3.300 Kč.
P. František Eliáš
NOVÍ ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, církvi, duchovních tématech a smyslu života, případně o křtu, Vás zvu k setkávání nad těmito tématy na faru ve
Zvoli. Scházet se začneme v lednu 2020.
P. František Eliáš tel. 731 626 500
MALETÍN
Tuto neděli si připomeneme v Maletíně patrona kostela sv. Mikuláše. Mše začíná jako
obvykle ve 14.30 hod. a příští neděli 15. prosince bude mše svatá slavena také ve 14.30
hod.
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Příští týden 15. prosince je v Zábřeze sbírka na DEVÍTKU
Sbírky z neděle 1. prosince: Zábřeh 13.593; Rovensko 979 Kč.
DAR na potřeby farnosti 200 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
		
P. Radek Maláč
Vzkaz od kněze, který v Rájeckých Teplicích zpovídal 26. 11. manžele ze Zábřeha: K danému číslu telefonu změňte předvolbu na +421, pak se dovoláte.

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BRUNCH PRO PEČUJÍCÍ RODIČE
Na „pozdní snídani“ neboli BRUNCH zveme pečující rodiče, kteří
se starají o své postižené a dlouhodobě nemocné děti.
Ve středu 11. prosince od 9 hod. na Devítce (Farní 9 – bývalá ZUŠ)
najdou bezpečný prostor pro sdílení svých zkušeností s péčí, k vzájemné podpoře i vlastnímu oddychu.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE
Zveme vás ve středu 11. prosince od 16 hodin 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 Mgr. Barbora Miklasová, vedoucí projektu Podpora pečujících,
tel: 736 509 407.
POZOR! Tentokrát se setkání uskuteční na „Devítce“ (Zábřeh, Farní 9 – bývalá ZUŠ).
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – pozvánka na žehnání koledníkům
Všechny koledníky a vedoucí skupinek zveme na slavnostní požehnání,
které proběhne v sobotu 28. 12. 2019 od 10.00 hod. v Hranicích na Moravě. Po mši svaté nás čeká hudební vystoupení, Cirkus LeVitare a občerstvení.
Svou účast nahlaste do pátku 13. 12. koordinátorce TS Janě Skalické,
tel: 736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz.
Více informací na www.charitazabreh.cz
***
Katolický týdeník 49
Na str. 4 a 5 – Čekání na Pána, Advent, bolestná touha po návratu
Na str. 14 – Tchyně je taky máma. Je advent a blíží se Vánoce. Je to čas, kdy je dobré brát
křehké vztahy mezi generacemi na zřetel, věnovat jim pozornost, otupit hrany a třeba i
něco změnit.
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