6. 12. 2020
Ročník XXVII. číslo 49
DRUHÁ 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

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 85

Ukaž nám Hospodine své milosrdenství
a dej nám svou spásu!

1: Iz 40,1-5.9-11
Ordinárium: Latinské č. 509

2: 2 Petr 3,8-14
příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEšNÍ NEDĚLI

Ev. Mk 1,1-8

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle,
já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“
Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny
hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali
se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali
své hříchy.
Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený
pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel.
Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem
já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu
řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on
vás bude křtít Duchem svatým.“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský, psáno pro KT)
Mluv k srdci Jeruzaléma
Celé dějiny spásy lze vyprávět jako příběh o zrazené a znovu obnovené lásce ženicha a nevěsty. Ženich je Bůh, Hospodin, nevěsta lidstvo, zastoupené Vyvoleným národem a později Církví. Úlohou proroků pak je přivést nevěstu zpátky k její první a jediné opravdové lásce.
Prorok se stává hlasem Ženicha, který promlouvá k srdci své milované. Vybízí ji
k pokání, očištění, aby mohla opět zakusit prvotní svěžest něžné lásky toho, který se
k ní nyní sklání ve svém milosrdenství a nabízí jí nový začátek. „Proto ji přemluvím,
uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci,“ říká kniha proroka Ozeáše (2, 16). Podobně hovoří Izaiáš v dnešním prvním čtení: „Těšte, těšte můj národ... Mluvte k srdci
Jeruzaléma, volejte k němu.“ Mohli bychom to samé radostné poselství vyjádřit i jinak:
„Raduj se, sijónská dcero. Skončil čas tvého pokání, Pán ti odpustil tvé hříchy. Zvedni
hlavu, neboť On přichází. Už je blízko.“
Najednou všechno, co koná Jan Křtitel, poslední a největší z proroků, dává smysl.
Jak čteme v evangeliu: Jan „vystoupil na poušti“, kde „hlásal křest pokání“ a „všichni
jeruzalémští obyvatelé dávali se od něho křtít v řece Jordánu a vyznávali své hříchy“.
Mojžíš kdysi na poušti posvětil Boží lid a oni si vyprali šaty (srov. Ex 19, 14), aby byli
připraveni na uzavření smlouvy s Hospodinem na Sinaji. Jan Křtitel obmytím ve vodě
na znamení obrácení připravuje srdce Nevěsty na uzavření Smlouvy nové a věčné. Takové je poslání Janovo: připravit Nevěstu a ukázat na Ženicha: „Hle, beránek Boží!“
Jan tak přidává svůj hlas ke sboru dávných proroků: „Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí“ (Iz 40, 9n).
Každá věrná židovská nevěsta dodnes zachovává zvyk před svatbou navštívit rituální lázeň zvanou mikve. Do ní se třikrát celá ponoří, aby se duchovně očistila a byla
krásná, jakoby znovuzrozená, pro setkání s ženichem. To, čeho byl křest Janův pouhým předobrazem, a co pozoruhodným způsobem stále symbolicky uchovává živá židovská tradice, se naplnilo ve svátostném křtu. Působivě to vyjadřuje Katechismus
katolické církve: „Celý křesťanský život nese známky snubní lásky Krista a církve. Již
křest, který uvádí do Božího lidu, je svatebním tajemstvím: je jakoby svatební lázní
před svatební hostinou, Eucharistií“ (KKC 1617, upraveno). A na jiném místě: „Nově
pokřtěný, který se stal Božím dítětem a byl oblečen do [bílého] svatebního roucha, je
[při prvním svatém přijímání] připuštěn ‚k svatební hostině Beránkově‘ a přijímá pokrm nového života, tělo a krev Kristovu“ (KKC 1244).
EUCHARISTICKÁ HODINA
Členové modlitebního společenství „Eucharistická hodina“, které založil arcibiskup Jan Graubner v roce 2015 jako společenství adorátorů
(v Zábřeze má 60 členů) si mohou na faře vyzvednout děkovný dopis otce arcibiskupa a knížku modliteb k eucharistické adoraci v tichu před
Pánem – Eucharistická hodina s Benediktem.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 7. prosince
úterý 8. prosince
sobota 12. prosince

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
památka sv. Panny Marie Guadalupské

RORÁTY 2020

RORÁTNÍ MšE SVATÉ od pondělí 7. prosince budou začínat v 6.45
hod. (v sobotu v 7 hodin) pro sto účastníků. Jste zváni všichni, zejména však děti. 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. Hotový betlém potom vyfotí a fotografii odešlou do 29. prosince na emailovou adresu jgpajer@seznam.cz. Ve zprávě uvedou jméno
a věk, jednotlivé fotografie budou následně zveřejněny
v galerii na webových stránkách farnosti, a když bude někdo chtít, můžeme jeho betlém vystavit i ve farním kostele. Otcové Radek a Krzysztof pak vyberou tři nejlepší
betlémy a jejich tvůrci se mohou těšit na odměnu. (Malá
odměna bude připravena pro všechny děti, které betlém vyrobí, vyfotí
a odešlou.)“
Úkoly, ze kterých můžete vybírat v týdnu od 6. do 12. prosince. Za splněný úkol si můžete vzít v kostele druhou hvězdu.
 Každý den se budu modlit za lidi, se kterými mám nějaké spory.
 Večer si v myšlenkách projdu vše, co jsem dnes dělal/a a poprosím Boha za odpuštění
hříchů.
 Poděkuji tomu, kdo mi pomáhá.
 Když vím, co je dobré a správné, tak to udělám.
 Přečtu si o Ježíši alespoň jednu kapitolu z (dětské) Bible.

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo Zábřeh, z. s. zve nejen rodiny s dětmi na ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ SE SÝKORKOU MODŘINKOU. Hra je připravena 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 kočárky. Přejeme všem veselé adventní putování. Hra je připravena za podpory Města Zábřeha.
VÝSTAVU ČLOVĚK A VÍRA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE si budete moci prohlédnout i během vánočních svátků.
Prohlédnout si galerii snímků fotografického spolku Člověk a víra i více se dozvědět o jeho
činnosti můžete na internetové stránce https://www.clovekavira.cz/
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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
Od 3. 12. 2020 podle nařízení vlády v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit bohoslužeb více účastníků,
než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci,
s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi
účastníky sedícími v jedné řadě sedadel. Před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.
V kostele sv. Bartoloměje může být 100 a v kostele sv. Barbory 55 účastníků bohoslužeb.
Nedělní mše svaté v 8.30 hod. budou i nadále na internetových stránkách farnosti
www.rkfzabreh.rps.cz.
Výstav Nejsvětější svátosti: čtvrtek 15.00–17.30 hod., neděle 14.00 - 18.00 hod., Svátost
smíření: neděle 16.00–18.00 hod.
POZVÁNKA NA KONCERT. Srdečně zveme farníky k poslechu online
adventního koncertu Tria Martinů v pondělí 7. 12. 2020 od 19 hodin
z arcibiskupské rezidence. Záštitu nad koncertem převzal otec arcibiskup
Jan.
Zazní vrcholná klavírní tria: Beethovena (letos 250 let od narození),
Martinů (130 let od narození) a Dvořáka.
Koncert je spojen také se sbírkou na projekty Charity ČR. Koncert se podařilo připravit ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a Ing. Vítem Gregorem. Koncert bude možné sledovat přímo na tomto odkaze: www.mfo.cz i ze
záznamu na youtoube.

HODINA MILOSTI PRO SVĚT (8. 12.: 12-13 hod.)
Dne 7. 12. 1947 v Montichiari se zjevila Panna Maria
s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem.
Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince. Ten, kdo nemůže
navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne
a také obdrží mnoho milostí.
Více informací o zjeveních v Montichiari (kde se Panna
Maria představila jako Mystická růže – Rosa Mystica)
najdete na http://web.katolik.cz/feeling/2_5.htm
V ÚTERÝ 8. PROSINCE, O SLAVNOSTI NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE, SE U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V ZÁBŘEZE V 16.00 HODIN
USKUTEČNÍ POBOŽNOST.
FARNÍ KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU
neděle 7.00 – 8.30; pondělí 9.00 – 9.30 hod.
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RODINA U BETLÉMA
V dnešní coronavirové době bude možná služba u betlému důležitější a záslužnější než v minulých letech a chvíle v kostele
pro všechny vzácná.
Nabízíme zejména rodinám s dětmi, aby si během vánočních svátků (25. prosince od 13.00 do 17.30 hod; 26. prosince, 27. prosince i 28. prosince od 13.00 do 18.00 hod.) prožili čas radosti u betléma.
Na tuto „audienci“ u narozeného Spasitele můžete pozvat i své
přátele. Děti budou mít dost času užít si jesliček a třeba i zahrát
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.
Hlaste se Ireně Švédové tel. 603 891 571 nebo Haně Lexmanové 731 626 509

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 29. listopadu: Červená Voda 1.407; domov důchodců 160; Písařov 752;
Jakubovice 392; Janoušov 460 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
Mše svaté jsou slouženy dle pravidelného rozpisu pro počet účastníků dle nařízení vlády.
SVÉBOHOV – dar na charitu 500; sbírka z neděle 29. listopadu 3.930 Kč
Možnost adorace Nejsvětější svátosti je ve farním kostele každou neděli v čase od 18.00–
19.00 hod.
JEDLÍ – sbírka z neděle 29. listopadu 2.000 Kč
Klášterec – sbírka z neděle 29. listopadu 1.400 Kč

lošticko

lošticko

lošticko

V úterý o Slavnosti Panny Marie Neposkvrněného početí, budeme slavit mše svaté ve
všech farních kostelech v Lošticích, Moravičanech i v Bílé Lhotě v 17.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM. Otec Ján prosí všechny děti z našich farností, které se chtějí zapojit do vánočního vystoupení – Živý Betlém, ať se hlásí otci Jánovi na telefon 604 296 423. Otec Ján
rozdělí úkoly a domluví čas zkoušek. Hlásit se mohou děti od 5 let. Dá-li Pán, vystoupení
bude 25. 12. v 15.30 hod. v Lošticích. Prosím rodiče o spolupráci.
Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za
ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši. Na lavicích
jsou rozdány brožurky s modlitbami k Jezulátku.
Na Vánoce budeme v Lošticích korunovat novou sošku Pražského Jezulátka.
Zakoupením kalendáře s fotkami z výstavby kostela v Brně – Lesné, podpoříte tento kostel. Cena je 70 Kč.
5

farnosti spravované z  dubicka
Na základě usnesení vlády ČR je povoleno, aby se s platností od 3. do 12. prosince účastnilo bohoslužeb ve farním kostele v Dubicku 64 osob.
Vzhledem k výše uvedenému nebude v neděli v 11.00 hod. podávána Eucharistie.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 29. listopadu: Štíty 1.880; Cotkytle 370 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

Termíny a způsob zpovídání před Vánocemi z důvodu častých změn státních protiepidemických
nařízení budou upřesněny v pozdějším termínu. Využívejte prosím také příležitost sváté zpovědi před každou mší svatou.
Podle usnesení Vlády ČR s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen je takový
počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení.
V naších kostelích jsou to následující počty účastníků: Štíty 84, Crhov 18, Heroltice 18, Horní Studénky 25, Zborov 18, Cotkytle 30, Strážná 15 osob.
Děkuji za podíl na společném díle provozu farnosti a přeji vše dobré.

P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY

V sobotu 19. 12. při mši sv. v 17.00 a v neděli 20. 12. bude při mši sv. v 9 hod. bude sbírka na potřeby farnosti a také bohoslužba pro děti.
Ve čtvrtek 24. 12. na Štědrý den, bude noční bohoslužba slavena v 21.00 hod.
25. 12. v pátek na Slavnost Narození Páně bude mše svatá v 9 hod.
26. 12. v sobotu na svátek sv. Štěpána bude mše svatá v 9 hod.

HORNÍ STUDÉNKY

V neděli 20. 12. bude při mši sv. v 7.30 hod. sbírka na opravy a bohoslužba pro děti.
24. 12. ve čtvrtek na Štědrý den bude bohoslužba v 19 hod.
25. 12. v pátek na Slavnost Narození Páně bude mše sv. v 7.30 hod.
26. 12. v sobotu na svátek sv. Štěpána bude mše sv. v 7.30 hod.

COTKYTLE

V neděli 20. 12. bude při mši sv. v 11 hod. sbírka na opravy a bohoslužba pro děti.
25. 12. v pátek, na Slavnost Narození Páně bude mše sv. v 11 hod.
26. 12. v sobotu na svátek sv. Štěpána bude mše sv. v 11 hod.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky ve farnostech za listopad: Lubník 1.990; Tatenice 1.650 + dary 4.500 Kč;

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Hoštejn 2.640; Kosov 2.440 Kč.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v neděli 13. prosince v 18.00 hod.


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

farnost zvole

Pokladničky Zvole 2.670, Pobučí 590, dary na opravu komunitního centra 5.500 Kč.
Všem ochotným dárcům ať odmění Pán.
Na základě pozměněných vládních nařízení budou o nedělích ve farním kostele ve
Zvoli slaveny mše svaté vždy v 8.30 a v 10.15 hod. z důvodu omezení obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení. Při dvou mších svatých ve Zvoli se do tohoto počtu v pohodě
vejdeme.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI. V úterý 8. prosince, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, bude adorační den naší farnosti a zároveň
den vzájemných modliteb s bohoslovci v kněžském semináři. Adoraci od
9.00 hod. před Nejsvětější svátostí zakončíme mší svatou v 17.40 hod.
Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž k soukromé modlitbě celodenně.
Od pondělí do pátku bývá otevřen k adoraci, k přijetí svátosti smíření i Eucharistie od
16.30 do 17.30 hod.
V pátek budou pravidelné mše svaté v 17.40 hod. bez omezení počtu zúčastněných.
O všech sobotách v adventu začínáme roráty v 7.00 hod. ráno.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám potvrzeny protilátky 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 smíření, 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
KOMUNITNÍ CENTRUM ve ZVOLi je už krásně uklizené, ochotní pomocníci ho vybavují nábytkem, Charita Zábřeh už bude mít zařízenou poradnu.
Děkujeme všem ochotným pomocníkům a dárcům, díky kterým se daří nezvyšovat náklady a snižovat část dluhu, který máme.
Advent je dobou dobrých skutků a almužen na dobré účely. Až budete třeba v televizi sledovat adventní koncerty, vzpomeňte, prosíme i na komunitní centrum ve Zvoli. Můžete si
stále ještě „adoptovat“ část podlahy, 1 m2
vychází na 2.725 Kč. Podlaha má celkem
160 m2. Nyní nám zbývá zaměřit se, kromě
splacení dluhu, na vybavení interiéru komunitního centra.
Na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800
můžete přispět jakoukoliv menší či větší částkou. Všem dárcům děkujeme: i díky
vám se činnost komunitního centra začíná rozbíhat.
Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

farnost maletín

farnost maletín

Poutní mše svatá ve 14.30 hod. bude tuto neděli v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
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DARY V HOTOVOSTI: Zábřeh – pokladničky 13.246 Kč, Rovensko 1.049 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 3.000, Mary’s Meals 1.400, Haiti 300, likvidace lepry 300, TV
NOE 300 Kč.
NA ÚČET FARNOSTI: Zábřeh – dary na potřeby farnosti 4.300 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry bylo 30. listopadu z Rovenska zasláno 3.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Marie Zíková

Pokud chcete a můžete přispět finančně na misie, na arcidiecézní charitu nebo na potřeby farnosti, můžete tak učinit formou internetového bankovnictví. Číslo účtu farnosti Zábřeh je 1902287359/0800.
Nezapomeňte uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat.

charitativní služba církve v děkanátu
NETRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
O druhé adventní neděli 6. 12. 2020 od 17.30 hodin se s Vámi těšíme na shledání u obrazovek a monitorů ve vašich obývácích u sledování XXIV. ročníku benefičního koncertu
VZPOMÍNKA.
Koncert z prken pódia Katolického domu bude přenášen ONLINE skrze živý stream na
YouTube a Facebooku.
Tradiční dobročinný koncert letos sice proběhne zcela netradičně, ale i přesto jako obvykle pomůže: tentokrát nemocné Izabelce Bučkové ze Zvole.
Tříletá slečna se narodila a bojuje se vzácnou metabolickou vadou (methylmalonovou
acidurií), která ji ohrožuje na životě. Tělu chybí enzym štěpící bílkoviny; amoniak, který
se hromadí v těle, ničí mozkové buňky, zpomaluje vývoj, komplikuje pohyb a způsobuje
křeče. Spojme příjemné s užitečným a svým darem pomozme rodině pořídit si vysněný
motomed – rehabilitační přístroj pro cvičení rukou i nohou.
Večerem Vás provede pořádající folk & country kapela MADALEN a vystoupí její hosté:
Petr BENDE, Víťa TRONÍČEK, Irča PETŘÍKOVÁ a Víťa ŠTAIGL. Koncert je muzikantskou vzpomínkou na kamarády Honzu Šebestu a Standu Hoigra. Koná se ve spolupráci s CHARITOU ZÁBŘEH, za podpory MĚSTA ZÁBŘEH, konektivitu přímého přenosu poskytuje provider
RPSNET, videomedailonek připravil Digital video Ivo
Zatloukal, zázemí poskytl Katolický dům a spolek Metoděj, finančně podpořil i GoOut.
Po uhrazení nutných nákladů bude 92% hodnoty zakoupených benefičních vstupenek věnováno z této veřejné
sbírky na pomoc Izabelce.
Symbolické benefiční vstupenky můžete zakoupit již
nyní v předprodeji, dle Vašich možností, v různém počtu
a v libovolné hodnotě daru. Podrobné informace i odkazy na webu www.charitazabreh.cz
DĚKUJEME!
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 850 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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