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29. 11. 2020
Ročník XXVII. číslo 48

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Žl 80 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář 
 a budeme spaseni
1: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 2: 1 Kor 1,3-9 Ev. Mk 13,33-37
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, 
bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední 
den. Je to podobně jako s člověkem, který 
se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým 
služebníkům plnou moc, každému jeho 
práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte 
tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, 
zdali navečer nebo o  půlnoci nebo za 
kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání 
přijde, nezastihl, jak spíte. 
Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

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
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský, psáno pro KT)

Ať vaše srdce věrně bdí
Kolik podob a odstínů má čekání! Může být jako toužebná netrpělivost nevěsty, která 
se nemůže dočkat návratu svého ženicha. Jako neklid ženy před porodem, v němž se 
mísí radost s únavou. Jako drásavá bolest duše otce, který na prahu domu vyhlíží pří-
chod ztraceného syna. Čekání nepodléhá zákonům časomíry. Prostor a čas se v něm 
jakoby slévají vjedno: někdy se příští vteřina zdá být daleko za obzorem a týdny zas 
uplynou, jako bychom ušli jen pár kroků. Když muž se zatajeným dechem čeká na 
„ano“ své milované, ticho mezi nimi se klene přes světelné roky. 
Je čekání neplodné a ubíjející, jako u zločince, nad nímž se v kobce vznáší neúpros-
ný trest. Připomíná člověka, který přestal vidět ve svém životě smysl. Hodiny strojově 
ukrajují čas jako temnou hmotu bez chuti. Každý den je jen monotónním hlášením, že 
smrt je zas o čtyřiadvacet hodin blíže.
Je však i čekání tvořivé, proměňující. Prohlubuje touhu a rozmnožuje radost ze setká-
ní. Taková je situace hříšníka, který se plný lítosti uchyluje do svého nitra a s důvěrou 
volá k nebi. Je to očekávání Vyvoleného národa, jenž v hodině temnoty slovy proro-
ků a žalmů připomíná Hospodinu nezrušitelnou smlouvu. „Kéž bys protrhl nebe a se-
stoupil! Bože, obnov nás, probuď svou sílu a přijď nás zachránit!“ Právě k tomu nás 
Pán vybízí v dnešním evangeliu. K čekání, které je věrné a trpělivé jako mělký spánek 
otce u lůžka nemocného dítěte. Jeho srdce bez ustání bdí. Tedy: nikdy se nevzdálí od 
milovaného.
Církev ve svém čekání na druhý Pánův příchod je jak žena v požehnaném stavu. Těší 
se, až poprvé spatří toho, koho důvěrně zná. Putující Boží lid je nevěsta z Písně písní. 
Nedopřeje svým očím spánku a vydává se do noci hledat milého. Je totiž zraněná lás-
kou. Ten, jehož hlas jí stále ještě zní v uších a jehož polibky cítí na rtech, se jí ztratil.
Náš Spasitel odešel k Otci, a přitom nás nikdy neopustil. Vzdálil se, aby nám při-
pravil místo v domě Otcově, a přesto stále přebývá uprostřed svého lidu. Víra nám 
už teď dává okoušet něco z  toho, co teprve přijde – odlesk budoucí slávy, vůni 
nebe.
Nalezne však Pán, až přijde, na zemi víru? Najde někoho, jak uprostřed noci věrně bdí 
a čeká u zapálené svíce? Zastihne někoho, v jehož očích se nebude zračit hrůza, ale ra-
dostné překvapení z toho, že Pánův příchod nastal právě na jeho hlídce? Kdo zapo-
mene na všechna slova, která měl pro ten moment připravená, protože se setká s tím, 
kdo je Slovo?
Ženich přijde, až dozraje čas (kairos) a srdce nevěsty bude připravené. „Uchopím ho 
a už ho nepustím,“ říká nevěsta (srov. Pís 3, 4). „Už žádné čekání. Nikdy.“

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo Zábřeh, z. s. zve nejen rodiny s dětmi 
na ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ SE SÝKORKOU MODŘINKOU. Hra je při-
pravena od 29. 11. 2020 do 20. 12. 2020 kdykoli během dne. První zastavení 
je umístěno na začátku ulice Nemilská v Zábřehu a poslední zastavení je za 

Nemilí u lípy. Cestou vás bude provázet sýkorka modřinka. Trasa je vhodná i pro kočár-
ky. Přejeme všem veselé adventní putování. Hra je připravena za podpory Města Zábřeha.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 29. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 
pondělí 30. listopadu  svátek sv. Ondřeje, apoštola 
čtvrtek 3. prosince  památka sv. Františka Xaverského, kněze
pátek 4. prosince sv. Barbory 

RORÁTY 2020
V pondělí 30. listopadu poprvé a od pondělí do soboty v době ad-
ventní v 7.00 hod. ráno budou v kostele sv. Bartoloměje slaveny ro-
rátní mše svaté za účasti dvaceti osob, které se zapíší do týdenních 
seznamů umístěných v kostele u mříží.
Přednost v účasti na mši svaté budou mít děti, malé děti mohou mít 
doprovod dospělé osoby.
Mše budou přenášeny na YouTube a můžete je sledovat na stránkách farnosti

www.rkfzabreh.rps.cz.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
Děti se mohou zapojit do adventního tvoření, mohou si sestavit vlastní papírový betlém. 
Po skončení rorátní mše svaté si děti vyzvednou z krabičky umístěné u mříží jednu papí-
rovou postavičku do betléma. Děti, které nebudou na rorátech, si mohou vyzvednout po-
stavičku kdykoliv během toho dne. Další den bude nová postavička. 
Každou adventní neděli budou v kostele u mříží vyvěšeny úkoly na příslušný adventní 
týden. Tyto úkoly budou zveřejněny i ve farních informacích 
a  na webových stránkách farnosti. Z  úkolů si vyberou jeden 
a po jeho splnění si příští adventní týden vyzvednou v kostele 
hvězdičku s číslem 1., 2., 3. Místo poslední hvězdičky bude ko-
meta s číslem 4, kterou si vyzvednou na Štědrý den. Děti z po-
staviček postupně sestaví betlém. Postavičky vystřihnou a vy-

barví. Aby postavička stála, přilepí ji na dřívko 
nebo na párátko, které zapíchnou do podkladu. 
Šikovné děti si vyrobí chlév samy, ostatní ho do-
stanou společně s postavami. Hvězdičky a kometu děti přilepí na chlév, kde 
může být i anděl. Hotový betlém potom vyfotí a fotografi i odešlou na emai-
lovou adresu jgpajer@seznam.cz do 29. prosince. Ve zprávě uvedou jméno 

a věk. Otcové Radek a Krzysztof vyberou 3 nejlepší betlémy a je-
jich tvůrci se mohou těšit na odměnu. (Malá odměna bude při-
pravena pro všechny děti, které betlém vyrobí, vyfotí a odešlou.)

Úkoly, ze kterých můžete vybírat v týdnu od 30. listopadu do 5. prosince. Za splněný 
úkol si můžete vzít v kostele první hvězdu. 
	Každý den se budu modlit za své příbuzné a přátele.
	S rodiči a sourozenci budu trávit více volného času.
	Nebudu kritizovat ostatní, ale pomodlím se za ně.
	Každý den budu chvíli cvičit nebo sportovat venku.
	Budu si všímat, zda někdo nepotřebuje pomoci. Svou pomoc mu nabídnu.
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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
	Od 23. 11. 2020 jsou slouženy mše svaté za účasti maximálně 20 účast-

níků. 
 Přednost mají ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. 
 Na nedělní mše svaté a na roráty je třeba se zapsat do seznamů v kostele. 
	K nedělní mši svaté v 8.30 a každý den večer v 19.45 hod. ke krátkému zamyšlení se mů-

žete připojit na internetových stránkách farnosti www.rkfzabreh.rps.cz.
	Možnost přijetí Eucharistie je ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. a  v neděli od 14.00 

do 18.00 hod. během tiché adorace.

BISKUPOVÉ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
VYBÍZEJÍ K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE 

Drazí bratři a sestry, 
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po 
větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stíž-
nost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás 
jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v ro-
dinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě 
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dosta-
li do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění 
modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale 
i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomá-
hat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst 
za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To 
vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy 
v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 2020.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme 
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. 
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, 
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lás-
ce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme 
betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na 
svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i  jménem těch, 
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. 
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní 

nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Praž-
ské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše 
láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilid-
ských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své 
první Lásce, k Bohu. 
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu 
Spasitele i jeho darů Vaši biskupové Praha, 20. listopadu 2020
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ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠI
(pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě 
a  klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a  slávu jsi skryl 
do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. 
I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele 
a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. 
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. 
Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř 
nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé 
pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, 
abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Ode-
vzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi 
ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám 
způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do 
svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

PROŽÍVÁNÍ ADVENTNÍ DOBY S KAŽDODENNÍ RANNÍ MODLITBOU 
S RORÁTNÍMI ZPĚVY 
Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.online a jako mobilní aplikace 
Android na Google Play.
Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: tradiční rorátní písně (sestry Boromejky), desá-
tek růžence, žalmy, úryvek z Písma a zamyšlení, prosby a další modlitby.

DNY BIBLE 2020
Česká biblická společnost pravidelně vyhlašuje podzimní Dny Bible již od roku 1993. 
Jak můžete podpořit biblické dílo?

	Modlete se za klid a mír v zemích, kde se válčí nebo kde není náboženská svoboda. 
Modlete se za křesťanské sbory a farnosti, za křesťanské rodiny i jednotlivce v těchto ze-
mích. Modlete se za pracovníky biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo svaté. 
Modlete se za překladatele Bible do domorodých jazyků. 

	I malý příspěvek pomůže. Může se stát kapkou, ze kterých bude řeka a nakonec i moře.  
Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB 129876273/0300, variabilní symbol ozna-
čuje účel dar: 6930 příspěvek na podporu projektů ČBS; 9999 Dny Bible. 

farnosti  spravované  z  klášterce

Mše svaté jsou slouženy dle pravidelného rozpisu pro počet účastníků dle nařízení vlády. 
Ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá (intence) mají přednost. 

SVÉBOHOV – dary na potřeby farnosti 2.560 Kč. 
Možnost přijetí Eucharistie a adorace Nejsvětější svátosti je ve farním kostele každou ne-
děli v čase od 18.00 – 19.00 hod. 

JEDLÍ – sbírky 1.900 Kč. 

KLÁŠTEREC – sbírky 2.700 Kč 
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lošticko            lošticko            lošticko

Sbírky do košíku v  čase omezení mší svatých: Loštice 6.040, dary na kostel 20.000, 
10.000, 1.000, 1.000, 1.000 a 500 Kč. Tuto neděli je sbírka na potřeby farnosti.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant

Mše sv. máme v obvyklém čase, přidané jsou sobotní mše s nedělní platností v Lošticích 
i v Moravičanech v 17.00 hod.
Na základě výzvy papeže Františka a našich biskupů se sjednoťme k modlitbě posvátného 
růžence za ukončení pandemie nemoci COVID–19 každý večer ve 20.00 hod.

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová,
tel. 731 086 097
16. Římskokatolická farnost Moravičany (Morawitschan) 
Farnost je pod duchovní správou Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly, 
sídlící v Bratislavě, duchovní správce P. Ing. arch. Mgr. Kristián Libant, CM, kostel zasvě-
cený sv. Jiří. 
První historickou zprávu o Moravičanech máme teprve až v roce 1200, i když archeolo-
gické výzkumy ukazují na zdejší prehistorické osídlení. Podle posledních nálezů slovan-
ského hřbitova, na němž se pohřbívalo v 11. století, tu stával již tehdy i kostel. Moravičany 
tedy patří k nejvýznamnějším slovanským osadám v oblasti Zábřežska. Na místě dnešního 
kostela sv. Jiří jistě stával, v rámci opevněného slovanského hradiště, malý dřevěný koste-
lík. První ověřená písemná zpráva o Moravičanech pochází z roku 1249, kdy se připomí-
ná jakýsi Zpytata z Moravičan. V r. 1380 majitelé Moravičan, bratři Petr a Jan z Rožmber-
ka, věnovali ves s dvorem a kostelem litomyšlskému biskupovi, ten ji předal kartuziánům 
v  Trčku u  Litomyšle, odkud r.  1397 přešli, s  povolením papeže Bonifáce IX. do Dolan 
u Olomouce. Po zrušení kláštera roku 1782 patřily Moravičany k doubravickému panství, 
s nímž sdílely osudy až do roku 1848. Podle stavu v roce 1848 náležely k moravičanské far-
nosti: Moravičany s farním kostelem a se školou (od r. 1679), Doubravice, Palonín s kaplí 
a školou, Mitrovice, Tkanovice a Nové Mlýny. Moravičanští faráři spravovali koncem 16. 
a zač. 17. stol. i farnost Loštice, Maletín, Dolní Hynčinu, Studenou Loučku, Měrotín a Bí-
lou Lhotku. Farář Jan Beneš dokonce vykonával duchovní správu i v Zábřehu. 
Z darovacích listin biskupa Albrechta Aleše ze Šternberka v Litomyšli (též arcibiskup mag-
deburský) je jisté, že kamenný kostel a fara zde již existovaly roku 1350. Farní kostel byl 
postaven ve tvaru kříže koncem 15. století. Barokními přestavbami pak prošel v roce 1615, 
ale dne 28. 6. 1667 byl nad kostelem a farností vyhlášen interdikt (klatba), to znamenalo, 

že do odvolání se zde nesměli sloužit mše svaté ani udělovat 
žádné svátosti; kostel i fara byly po třicetileté válce v chát-
rajícím stavu, kněží museli bydlet v sousedních Lošticích. 
V roce 1753 byl kostel znovu opraven, najdeme zde fresky 
od severomoravského barokního malíře J. Kr. Handkeho. 
Tehdy měl kostel vzácnou gotickou monstranci z roku 1636 
s českým nápisem na okraji nožky a dva zlaté kalichy věno-
vané kněžími, rodáky moravičanskými.
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farnosti  spravované  z  dubicka

Na základě usnesení vlády ČR je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu 
účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob. 
Přednost mají ti, za jejichž úmysl je mše svaté sloužena. 
Možnost přijetí Eucharistie je každou neděli ve farním kostele v Dubicku od 
11.00 hod.

štítecko            štítecko            štítecko

Děkujeme za finanční dary: Štíty ve výši 1.070 Kč (1. 11. 2020), 1.470 Kč (8. 11. 2020), 
1.470 Kč (15. 11. 2020), 1.610 Kč (22. 11. 2020); Cotkytle 680 Kč.  
Na bankovní účet farnosti Štíty 1.000, 3.000 a 10.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

ŠTÍTY
V pátek 4. prosince v 16 hod. adorace a svátost smíření, v 17 hod. mše svatá.
V sobotu 5. prosince v 9 hod. Mariánské večeřadlo, mše sv. s nedělní platností 
ve Štítech v 17 hod.
V neděli 6. prosince po mši svaté v 9 hod. bude zapisování úmy-
slů bohoslužeb na rok 2021.

HORNÍ STUDÉNKY 
Ve čtvrtek 3. prosince v  15.30 hod. svátost smíření, v  16 hod. mše svatá 
a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  tatenice

Možnost svátosti smíření: v Hoštejně ve čtvrtek 3. prosince 
17.00–18.00 hod.,
v Tatenici v pátek 4. prosince 17.00–18.00 hod. 

V prosinci nebudou v Tatenici slouženy pondělní mše svaté. 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v ne-
děli 13. prosince v 18.00 hod. 

RORÁTY, LETOS TROCHU JINAK
Milé děti, milí farníci,
dnešní nedělí nám začíná adventní doba a  s  ní 
spojené roráty. Přestože nám Covid–19 trochu 
zkomplikoval společné setkávání, chtěla bych vás 
o to srdečněji pozvat k jejich společnému prožití.
A  jak že to můžeme udělat, když není vhodné, 

abychom se shromažďovali? Příslušnou část adventního příběhu budete mít každý den 
vyvěšenou na tabuli umístěné za plotem naší základní školy a  to stejné na nástěnce 
u kostela. Na farní nástěnce u kostela budou rovněž informace, jakým způsobem plnit 
a odevzdávat splněné úkoly. A nezapomeňte, že každá snaha bude oceněna. :-)

Na advent prožitý společně s vámi se těší Jitka Veiglerová
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Pokladničky 4.350 Kč, dar na opravu Komunitního centra 2.000 Kč.
Všem ochotným dárcům ať odmění Pán. 

Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž k soukromé modlitbě celo-
denně.
V době mezi 16.30 do 17.30 hod. bývá kostel otevřen denně, kromě so-
boty a neděle, pro individuální přijetí svátostí.
V neděli bude možno přijmout Eucharistii po mši svaté skrze media 
(Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové vysílání z farností) od 
9.00 do 11.30 hod.

V pátek bývá možnost soukromé adorace od 16 do 19 hodin a také možnost přistoupit 
individuálně ke svatému přijímání (při dodržení epidemiologických pravidel) VSTUPUJ-
TE JEDNOTLIVĚ – DODRŽUJTE ROZESTUPY.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilát-
ky na COVID–19 (skrytě jsem ho prodělal), tak můžu jako kněz posloužit bez rizika těm, 
kteří aktuálně touto nemocí procházejí nebo se jí obávají. Kdo si přeje ať už svátost smíře-
ní, přijetí Eucharistie – tedy svatého přijímání, či svátosti pomazání nemocných, může mi 
kdykoliv zavolat on, či jeho příbuzní na tel. 731 626 500. P. František Eliáš

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI. V úterý 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí 
Panny Marie, bude adorační den naší farnosti a zároveň den vzájemných modliteb s bo-
hoslovci v kněžském semináři. Vzadu na stolečku v kostele je rozpis, zapisujte se, prosíme, 
k tiché individuální adoraci v časech od 9.00 do 17.00 hod.

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA hledá šikovného dobrovolníka, který bude 
vkládat aktuality, pozvánky a plakátky na webové stránky Zvolské čtyřky a ko-
munitního centra a také příspěvky do Farních informací. Prosíme ochotné-
ho zájemce, ať se hlásí u paní Ivany Hamplové na tel. 721 537 932. Děkujeme.

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Se začátkem adventu se většina z vás začíná zajímat o vánoční stromeček. 
Jako každý rok nabízím možnost rodinám (otcům s dětmi) uřezat si ve 
farním lese v Maletíně vánoční smrček z prořezávky na míru. 
Poprvé na stromečky vyrazíme v sobotu 5. prosince v 9.00 hod. od fary 
ve Zvoli. 
Kdo by si chtěl stromek vybrat z těch, které přivezeme na farní zahradu ve 
Zvoli, budou k dispozici od soboty 5. prosince odpoledne.   

  
Advent je časem očekávání, i když v současné atmosféře jde o dobu nesnadnou a nároč-
nou. Vánoce, na které se máme připravit, nejsou v první řadě svátky hojnosti, ale svátky 
příchodu Božího Syna do lidské bídy a beznaděje, Světla vstupujícího do temnot. Advent 
je dobou „přicházení“ Pána, časem zvláštní milosti. Rozhodněme se letos nabídnout Bohu 
svůj prostor a čas, aby mohl vstoupit naplno i do našeho života. www.vira.cz
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AA – anonymní alkoholici. Od 25. listopadu každou středu v 18.00 hod. se 
na faře v Zábřehu setkává společenství anonymních alkoholiků (AA). Vím, 
že je potřeba veliké odvahy rozhodnout se pro pomoc a začít se uzdravovat 
z této nemoci. Účast na setkání je anonymní a dobrovolná. Více informací 
rád podám soukromě a anonymně. Prosím, nebojte se mi zavolat nebo do-
mluvit si se mnou setkání. P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.

O ČEM PÍŠE KATOLICKÝ TÝDENÍK 
Téma: Přijde Kristus, Spasitel náš 
Jaké jsou naše představy Ježíšova druhého 
příchodu a  našeho života po životě? K  té-
matu promluví Miloš Doležal, biskup Pavel 
Konzbul, řeholnice Lucie Cincialová, Mons. 
Aleš Opatrný či P. Jaroslav Brož. 
Advent, jaký tu ještě nebyl 
Letošní advent bude jiný: v kulisách pande-
mie. Čeká nás liturgické období, které bude 
podobně jako Velikonoce ještě více rodinné 
než jiné roky. Udělejme si z toho přednost. 
Orloje jako symboly adventní doby 
Ve speciální Adventní příloze, která doprovází začátek liturgického roku, nabízíme „pro-
cházku” po čtyřech orlojích. 

ROZHOVOR GIANA MARCO CHIOCCI Z  ITALSKÉ AGENTURY S  PAPEŽEM 
FRANTIŠKEM 
Tichý hlas, provázený úsměvem, říká: „Dobrý den, buďte vítán….” – takto mne ve vati-
kánských komnatách přijímá Svatý otec, který se uvolil odpovědět na otázky, jež otřásají 
církví, dělají starosti kardinálům, sužují věřící a rozdělují církevní zaměstnance na ty, kteří 
mu pějí hosana anebo ho kritizují podle toho, do jaké farnosti patří – začíná svoji reportáž 
Gian Marco Chiocci z italské agentury Adnkronos… 
Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách Radia Vaticana:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31856

  
Jak málo stačí!
Před více než dvěma tisíci lety (tedy o více než dva tisíce let dříve, než přišly mobilní tele-
fony, počítače atd.) varoval řecký filozof Sokrates: „Střezte se prázdnoty uspěchaného ži-
vota.“ 
Možná se domníváme, že nemáme čas poděkovat recepční nebo upozornit pracovníka 
v kině, že někdo na parkovišti omylem nechal svítit světla. Jak málo stačí! 
Někdy stačí jen milé slovo, které řekneme, anebo naopak slovo, které z úst vůbec nevypus-
tíme. Možná jsme ale tak zaměstnáni dalším bodem svého nabitého programu, že ani ne-
přemýšlíme o tom, zda být laskavý či ne. Každý z nás totiž může drobně a účinně přispívat 
ke krásnějšímu a pokojnějšímu soužití ve svém okolí. www.vira.cz
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BISKUP MARIO GRECH
SE STAL DESIGNOVANÝM
GENERÁLNÍM SEKRETÁŘEM
BISKUPSKÉ SYNODY
23. 10. 2020, rozhovor šéfredakto-
ra La Civiltà Cattolica P. Antonia 
Spadaro s  novým generálním se-
kretářem Synody biskupů
Začal stavem církve v  čase pan-
demie, ekleziologií v  uzamčení 
(lockdownu) a s ní spojenými dů-
ležitými výzvami dneška, přirozeně jsme pokračovali reflexí svátostí, evangelizací, význa-
mem lidského bratrství, a tedy synodalitou, které biskup Grech vnímá jako úzce spojené. 
Část rozhovoru se věnovala „malé domácí církvi“, tudíž se řeč točila zároveň kolem kněží 
i laiků, jež, jsou manželi a otci.  
Biskupe Grechu, čas pandemie, kterým stále ještě procházíme, donutil svět zastavit se. 
Domov se stal útočištěm před nákazou; ulice se vyprázdnily. Církev zasáhlo klima po-
zastavené činnosti, kdy nebylo dovoleno společné liturgické slavení s účastí veřejnosti. 
Na co jste myslel jako biskup, jako pastýř? 
Pokud to uchopíme jako příležitost, může nám to přinést posun k obnově. Pandemie vy-
nesla na světlo jistou náboženskou nevědomost a duchovní chudobu. Někteří trvali na 
svobodě vyznání či svobodě k vyznání, ale málo bylo řečeno o svobodě ve způsobu naše-
ho vyznávání. Zapomněli jsme na bohatství a rozmanitost zkušeností, jež nám pomáhají 
prodlévat před Kristovou tváří. Někteří dokonce tvrdili, že život církve byl přerušen! A to 
je opravdu neuvěřitelné. Ve stavu jenž nám zabránil vysluhovat svátosti, jsme si neuvědo-
movali, že existují další cesty, v nichž zakoušíme Boha. 
V evangeliu podle Jana Ježíš říká samařské ženě: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy 
nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě, ale přichází hodina, ano, již je tu, 
kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, 
aby ho lidé takto ctili ”(Jan 4:21-23). Učedníkova oddanost Ježíši nemůže být zprone-
věřena dočasnou nepřítomností liturgie a svátostí. Skutečnost, že mnoho kněží a laiků 
upadlo do krize proto, že se najednou nacházíme v situaci, kdy nejsme schopni slavit 
Eucharistii coram popolo (veřejně), je sama o sobě velmi výmluvná. Během pandemie 
se určitý klerikalismus objevil i  prostřednictvím sociálních médií. Zažili jsme určitý 
stupeň exhibicionismu a zbožnosti, který má víc co do činění s magií než s projevy zra-
lé víry. 
Takže co je výzvou pro dnešek? 
Když byl Jeruzalémský chrám, v kterém se Ježíš modlil, zbořen, Židé a pohanokřesťané, 
nemajíce chrám, shromáždili se kolem rodinného stolu, kde předkládali oběti svými rty 
a modlitbami chval. Když už dále nemohli pokračovat v tradici, chopili se Židé i křesťané 
Zákona a Proroků a vyložili je novým způsobem. To je výzvou také pro dnešek. 
Když Yves Congar píše o reformě, kterou církev potřebuje, tvrdí, že pokoncilní obnova 
musí zajít tak daleko, až přijde s novým způsobem bytí, mluvy a činů odpovídajícím po-
třebě totální evangelizační služby světu. Místo toho se mnoho pastoračních podnětů v této 
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době točí kolem samotné postavy kněze. Církev se v tomto smyslu jeví být příliš klerikál-
ní a služba v církvi je řízena kněžími. Dokonce laici jsou často ovlivněni schématem sil-
ného klerikalismu.
Uzamčení (lockdown), kterým jsme prošli, nás donutilo otevřít oči a uvidět skutečnost, 
kterou zažíváme v našich kostelích. Musíme se sami sebe ptát po bohatství laických služeb 
v církvi, abychom pochopili, zda a jak našly své vyjádření. K čemu je dobré vyznání víry, 
pokud se tato víra nestane kvasem proměňujícím těsto našeho života? 

Jaké aspekty církevního života se vynořily ze stínů těchto dnů? 
Objevili jsme novou ekleziologii, možná dokonce novou teologii a novou službu. Tudíž 
se ukazuje, že je čas učinit potřebná rozhodnutí a vystavět nový model služby. Bude se-
bevraždou, pokud se po pandemii vrátíme ke stejnému pastoračnímu vzorci, který jsme 
praktikovali doposud. Vydali jsme obrovskou energii ve snaze o obrácení sekulární spo-
lečnosti, ale důležitější je změnit sebe samé, tak abychom dosáhli pastoračního obrácení, 
o kterém papež František často hovoří. 
Přijde mi zvláštní, kolik lidí si naříká nad nemožností obdržet přijímání a celebrovat po-
hřby v kostele, ale jak málo se rmoutí nad tím jakým způsobem urovnat vztah s Bohem 
a bližním, jak naslouchat a oslavit Slovo Boží a žít svůj život jako službu. 
Pokud jde o Písmo, pak musíme doufat, že tato krize, jejíž dopad nás bude doprovázet ješ-
tě dlouhý čas, může být pro nás, jako církev příhodnou chvílí přinést evangelium zpět do 
středu našeho života a služby. Mnozí jsou stále „evangelní analfabeti“. 

V tomto ohledu jste dříve zmínil otázku duchovní chudoby: jaká je její podstata a jaké 
jsou, dle Vašeho názoru, nejzřejmější příčiny této chudoby? 
Je nepopiratelné, že Eucharistie je zdrojem a vrcholem křesťanského života, či jak ně-
kteří ve svých vyjádřeních upřednostňují, je vrcholem a  zdrojem samotného života 
církve a věřících a stejnou pravdou je, že „slavení liturgie je posvátnou činností par 
excellence a žádný jiný úkon církve se nevyrovná jejímu stupni účinnosti”; ale Eucha-
ristie není jedinou možností, již křesťané mají, k prožívání tajemství a setkání s Ježí-
šem. Sv. Pavel VI. si toho byl dobře vědom, když napsal, že v Eucharistii „je přítom-
nost Krista ‘reálnou‘, ne však co do výlučnosti, jako by jiné formy přítomnosti ‚reálné‘ 
nebyly.” 
Tudíž je znepokojující, že se někteří cítí ztraceni mimo eucharistický či bohoslužeb-
ný kontext. To ukazuje na neznalost jiných cest, jak být součástí tajemství. To nejenom 
ukazuje, že zde je jistá duchovní negramotnost, ale je také důkazem nedostatků součas-
né pastorační praxe. Je velmi pravděpodobné, že v  nedávné minulosti naše pastorační 
činnost vedla ke svátostem, ale nevedla – skrze svátosti – ke křesťanskému životu. 

Duchovní chudoba a nepřítomnost opravdového setkání se s evangeliem má mnoho 
důsledků… 
Zajisté. A žádný člověk se nemůže opravdově setkat s Kristem bez svěření se do Jeho Slo-
va. Uvážíme-li službu, nabízí se myšlenka: Neproměňují lékaři a zdravotní sestry, riskující 
své životy pro nemocné, oddělení svých nemocnic v další „katedrály“? Každodenní služba 
druhým, sužovaná požadavky nouzového stavu ve zdravotnictví, byla pro křesťany skuteč-
nou cestou vyjádření jejich víry.

Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách farnosti www.rkfzabreh.rps.cz.
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Vychází nákladem 750 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

DARY V HOTOVOSTI: Zábřeh – na potřeby farnosti 2.000, na vánoční výzdobu kostela 
2.000 Kč; pokladničky 6.965 Kč, Rovensko 840 Kč. 
NA ÚČET FARNOSTI: Zábřeh – dary na potřeby farnosti 5.000, na misie 5.000 Kč.

Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  

charitativní služba církve v děkanátu

VÁNOČNÍ HVĚZDA PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI 
Jako každý rok, i  letos budeme moci v  adventním čase podpořit 
onkologicky a hematologicky nemocné děti a jejich rodiny zakou-
pením VÁNOČNÍ HVĚZDY. Jako v minulých letech bude výtěžek 
použit nejen na pořízení vánočních dárků, ale především na huma-
nizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandardního vyba-
vení a zdravotnických potřeb, na financování rekondičních poby-
tů pro malé pacienty po léčbě, na doplnění výtvarného materiálů 
nebo na financování volnočasových aktivit malých pacientů Dětské kliniky FN Olomouc. 
Cena květiny je 100 Kč a budete si ji moci koupit už od pondělí 30. 11. v prostorách zá-
břežské Charity – v nové výdejně balíčků Zásilkovna.cz (Žižkova 5, Zábřeh – budova 
pod Domem Pod Podloubím). Otevřeno pro Vás máme po všechny pracovní dny od 
8 do 17 hodin. Na Vaši návštěvu se těšíme. 

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTI Z  DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA UKRAJINĚ. Velké 
díky patří Vám všem, kterým není lhostejná sociální situace chudých a osamělých dětí 
na Ukrajině. Mnoho farníků i  lidí mimo církev se opět zapojilo do akce „Vánoční balí-
ček“. I přes aktuální komplikace v podobě koronavirové pandemie se náš děkanát zapojil 
reprezentativně a osvědčil ohromnou solidaritu s potřebnými lidmi v zahraničí. Z celko-
vého počtu 363 letos zapojených dětí jsme se ujali a vánoční úsměv na tváři vykouzlíme 
36 dětem, ve věku od nejmladšího jednoročního chlapečka, až po nejstarší 17 leté chlap-
ce a dívky. Do této akce se zapojili převážně jednotlivci. Mnozí z nich takto na dálku jed-
norázově adoptovali a virtuálně ke svému štědrovečernímu stromečku přizvali i více dětí 
najednou. Děkujeme.

PODANÁ RUKA CHUDÁKOVI. Mnohokráte děkujeme všem dobrovolníkům i stov-
kám dárců, kteří se zapojili do Sbírky potravin, která proběhla v sobotu 21.11. Celkem 
19 lidí ve 3 supermarketech (Kaufland Zábřeh a Mohelnice, Tesco Šternberk). Na po-
moc potřebným (vícečetným, neúplným, sociálně slabým rodinám s dětmi, seniorům 
s nízkými příjmy, lidem s postižením bez zaměstnání, lidem bez přístřeší)  se za pou-
hých 10 hod. vysbíral rekordní výtěžek 2,26 tuny materiálních darů – potravin a pří-
pravků osobní hygieny. Díky statečným rodinným příslušníkům charitních zaměstnan-
ců, studentům, pracovnicím sociálního odboru městského úřadu Zábřeh se podařilo 
akci personálně pokrýt. Díky pochopení a štědrosti nakupujících může být zábřežská 
Charita opět v této těžké době potřebným nablízku a její pomoc má konkrétní, praktic-
kou a hmatatelnou podobu.


