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13. 12. 2020
Ročník XXVII. číslo 50

TŘETÍ 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 Lk 1 Duch můj plesá v Bohu mém!
1: Iz 61,1-2a.10-11 2: 1 Sol 5,16-24 Ev. Jan 1,6-8.19-28
Ordinárium: Olejníkovo č. 501 příště Břízovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, 
aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. 
Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se 
ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“
Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“
„Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: 
„Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. 
Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na 
poušti: ‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ 
Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, 
když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan 
jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, 
koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu 
nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ 
To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan 
křtil.

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista. 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)
Letos naposledy o Ženichovi a Nevěstě. Slibuju. Ale nemohu jinak...

Jan Křtitel v  dnešním evangeliu pokorně vyznává – aby bylo všem jasno – kým 
opravdu je: „Já nejsem Mesiáš. Jsem hlas volajícího na poušti.“ A pak podotkne, že Vy-
kupiteli, který už stojí nepoznán v zástupu posluchačů, není hoden ani „rozvázat řemí-
nek u opánků“.

Zvláštní detail. To vyzouvání sandálů je taková biblická záhada. Kdyby o něm mlu-
vil jen jediný evangelista, možná bychom si ho ani nevšimli. Ale v Novém zákoně jsou 
Ježíšovy opánky v souvislosti s Janem zmíněny hned pětkrát! (U všech evangelistů a ve 
Skutcích apoštolů.) Pro srovnání: ustanovení Eucharistie nám Písmo dosvědčuje „jen“ 
čtyřikrát (Matouš, Marek, Lukáš a 1. list Korinťanům). Oč je ale Eucharistie pro naši spá-
su důležitější, než Ježíšovy boty!

Zkusme té baťovské hádance přijít na kloub. Podle „tradičního“ (a  nepochybně 
správného) výkladu Jan říká obrazným způsobem toto: „Mesiáš je někdo tak vznešený, 
že nejsem hoden pro něj vykonat ani to, co je obvykle úkolem otroků: vyzout mu po ná-
vratu domů sandály.“ Takový význam textu snadno pochopíme při četbě Matouše, Mar-
ka nebo Lukáše. Existuje i jiná interpretace, symbolická, můžeme říci typická pro čtvrté 
evangelium. Bude o něco jasnější, vypůjčíme-li si pro vysvětlení slov Předchůdce Páně 
dva verše z 3. kapitoly Jana: „Vy sami mi musíte dosvědčit, že jsem řekl: ‚Já nejsem Me-
siáš, jsem poslán před ním.‘ Ženich je ten, kdo má nevěstu; ale přítel ženichův, který je 
s ním a slyší ho, srdečně se raduje z ženichova hlasu. A tak je má radost dovršena“ (Jan 
3, 28-29).

Kromě toho, že v nich nacházíme dvě základní témata této neděle (tedy poslání Jana 
Křtitele jakožto Mesiášova předchůdce a jásavou radost), je v nich ukryt i drahocenný 
klíč, který by mohl „odemknout“ záhadu Ježíšových opánků: Mesiáš je Ženich. Napří-
klad svatý Jeroným ve svém komentáři Matoušova evangelia říká: „Zde [u Matouše] na-
cházíme pokoru, tam [u Jana] tajemství/symbol (lat. mysterium): jelikož je Kristus že-
nich, Jan není hoden rozvázat řemínek jeho opánků, aby podle Mojžíšova zákona [srov. 
Dt 25, 5-10] a po příkladu knihy Rút [srov. Rt 4, 1-14] jeho dům nebyl nazván ‚u vyzu-
tého‘.“

Podle Mojžíšova nařízení o tzv. levirátu měl muž povinnost počít svému bezdětné-
mu zesnulému bratrovi potomka, aby jeho jméno nezaniklo. Pokud si však odmítl do-
tyčnou ženu vzít, byl mu na znamení pohany vyzut sandál a jejím novým manželem se 
stal někdo jiný z příbuzenstva. Jan podle tohoto symbolického výkladu prohlašuje: „Ne-
mohu způsobit, aby náš Vykupitel chodil naboso, protože nemám v úmyslu si přivlastnit 
titul ženicha“ (svatý Řehoř Veliký). Jediným pravým Ženichem, kterého Nevěsta očeká-
vá s vidinou početného duchovního potomstva, je Mesiáš – a nikdo ho v jeho poslání 
nemůže nahradit.

PODĚKOVÁNÍ. Velké poděkování patří akolytům za jejich pra-
videlnou službu během druhé vlny pandemie. Díky nim moh-
li farníci i  v  době, kdy byla účast na bohoslužbách zakázaná či 
omezená, přijímat Eucharistii a v tichu prožít chvíle před Pánem 
v monstranci. Děkuje a žehná otec Radek
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 14. prosince  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
Úkoly, ze kterých můžete vybírat v týdnu od 13. do 20. prosince. Za splněný úkol si 
můžete vzít v kostele hvězdu. 
* Každý den se budu modlit za lidi po celém světě, o kterých jsem se dozvěděl/a, že je 

něco trápí.
* Budu se snažit každému poděkovat a pochválit ho. 
* Omezím používání mobilního telefonu, počítače a televize, vymyslím pro ostatní něja-

kou hru.  
* Zkusím najít alespoň 5 věcí, ze kterých mám radost. Poděkuji za ně Bohu v modlitbě.  
* Dokončím úkoly, které jsem začal. 

Ve středu 16. prosince se sejdou v  Zábřeze kněží děkanátu. Společná mše svatá je 
v 9.25 hod. 

ADVENTNÍ KONCERT Z  KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 
ONLINE na www.rkpzabreh.rps.cz
Příští neděli 20. prosince v 15.00 hod. si můžete online poslech-
nout VARHANNÍ KONCERT z kostela sv. Bartoloměje. 
Skladby německých a  francouzských skladatelů od poloviny 16. po začátek 
20. století zahrají Lubomír Friedl, František Dvořák a Miroslav Sitta.

VÁNOČNÍ HVĚZDY. Letos, netradičně v  Zásilkovně Charity jste si 
koupili 217 Vánočních hvězd a na konto dětské onkologie bylo odeslá-
no 22.200 Kč.
Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční 
hvězda provázela celými vánočními svátky. Jana Nýdecká

KURZY ALFA. Protože je epidemiologická situace nejistá a koronavirová opatření nepřejí 
setkávání, kurz Alfa v lednu nezačne. Pokud jste uvažovali o tom, že byste na Alfu chodili, 
ozvěte se nám na email alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087. Rádi bychom byli 
se zájemci o Alfu v kontaktu! Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

NEMOCNIČNÍ KAPLAN. Příští neděli 20. prosince při mši svaté 
v 8.30 hod. otec Radek Maláč slavnostně pověří nemocničního kaplana 
Vojtěcha Lamače podáváním Eucharistie klientům interny.
Nemocniční kaplan poskytuje duchovní službu pacientům, klientům, dle 
individuálního přání poskytuje naslouchání, doprovázení, modlitbu, čtení 
z Bible a zprostředkovává svátosti. Zajišťuje kontakt s duchovními Římskokatolické církve 
i ostatních církví podle přání pacienta.
Nemocniční kaplan je na interně přítomný obvykle v pondělí a úterý. Návštěvy ostatních 
duchovních dle domluvy. Kontakt: Vojtěch Lamač, nemocniční kaplan

vojtech.lamac@interna-zabreh.cz, tel. na sesternu 583 484 274 nebo 731 501 409.
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VÝSTAVU ČLOVĚK A VÍRA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE si budete moci pro-
hlédnout i během vánočních svátků. 
Prohlédnout si galerii snímků a více se dozvědět o činnosti fotografického spolku Člověk 
a víra můžete na internetové stránce https://www.clovekavira.cz/

RODINA U BETLÉMA 
V  současné coronavirové době bude možná služba 
u betléma důležitější a záslužnější než v minulých le-
tech a chvíle v kostele pro všechny vzácná.  
Nabízíme zejména rodinám s dětmi, aby si během vánoč-
ních svátků (25. prosince od 13.00 do 17.30 hod; „na Ště-
pána“ 26. prosince, 27. prosince i 28. prosince od 13.00 do 
18.00 hod.) nadělili k Vánocům jeden dárek navíc. 
Na tuto „audienci“ u  narozeného Spasitele můžete po-
zvat i své přátele. Děti budou mít dost času užít si jesliček 
a třeba i zahrát koledy. Můžete s Pánem Ježíšem v jeslič-
kách 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.
Od neděle 20. prosince se do seznamu budete moci za-
psat také v kostele sv. Bartoloměje. 

Tančit v oku hurikánu
Mám po krk této covidové doby. Sedím zhrouceně v křesle a stěžuju si na nával práce, 
strach o pacienty, sobectví lidí, nemoc a utrpení, které vidím kolem sebe.
Můj syn mě pozoruje svýma hnědýma očima a najednou říká: „ Mami, je to jednoduché, 
nauč se tančit v oku hurikánu.“ Zvedne se a se sluchátky v uších odchází pryč.
Co? Tančit v oku hurikánu? Co je to za nesmysl? Vím sice, že uprostřed tropické bouře je 
místo, kde je pokoj, říká se mu oko, ale jak se z víru tohoto světa, z celé této lidské bolesti, 
nepokoje, strachu, mediálních lží a domnělé moci bezmocných mám vymanit a najít to mís-
to? A ještě ke všemu tančit? Na to nemám sílu, pomyslím si a dál sedím otráveně v křesle.
Najednou si všimnu, že nejsem v pokoji sama. Je tu nějaký člověk, zdá se mi povědomý, už 
jsem ho několikrát v životě viděla. Jednou zachytil malou holčičku, aby mi nevběhla pod 
kola auta. Občas ho zahlédnu v očích mého manžela a našich dětí a nedávno seděl ve měs-
tě na lavičce vedle bezdomovce a povídal si s ním.
Co chce? Proč přišel?
Dívá se na mě mírnýma očima a usmívá se, najednou se přede mnou ukloní a, páni, vyzve 
mě k tanci. A já náhle místo hlomozu a hluku trápení a neštěstí tohoto světa slyším vídeň-
ský valčík. A vidím jen ty oči a cítím, jak mě pevně drží a neomylně vede v rytmu valčíku.
Nikdy nechci přestat tančit!
Najednou nahmatám něco v jeho dlani, obracím ji k sobě a dívám se na ni, má v ní hlubo-
kou jizvu. On se však jen usměje a mávne rukou.
A já najednou vím, jak tančit v oku hurikánu. Jde to jen s tímto tanečníkem, je prý tesař. 
A čeká na každého z vás, aby si s vámi také zatančil. AP
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SLOVO BISKUPA
Všichni víme, jak specifická je po mnoha stránkách doba, kterou právě prožíváme. 
Na rovině celosvětové, evropské, republikové – a koneckonců i diecézní a farní silně 
cítíme ohrožení pandemií Covid-19 a důsledky omezení normálního života. Někteří 
toto ohrožení stále ještě podceňují, jiní zase přeceňují, nicméně vyčerpaní zdravotníci 
a mnohá, i nenadálá, úmrtí v důsledku nákazy svědčí o závažnosti situace. 
Děkuji všem, kteří se každodenně vytrvale ve 20 hod. modlí za nemocné, za zdravot-
níky, za ukončení pandemie i za uzdravení otce arcibiskupa Jana, biskupa Josefa a dal-
ších nemocných.
Do této situace vstoupila adventní doba s blížícími se vánočními svátky. Bůh je ten, kte-
rý přichází, aby byl s námi, a to i v situaci, kterou prožíváme. To je naděje adventu, vr-
cholící v betlémské noci, neustále se aktualizující ve velikém tajemství Eucharistie, ale 
i všude tam, kde se shromáždí dva nebo tři v Jeho jménu, to znamená ve vzájemné lásce. 
On, zrozený v Betlémě, Ukřižovaný a Vzkříšený, touží být středem našeho života. A ten-
to dar, tuto jistotu, toto světlo máme předávat jiným, i tváří v tvář jakémukoli ohrožení.
Proto Vám všem drazí bratři, i jménem otce arcibiskupa a obou biskupů Josefů ze srdce 
přeji hluboké prožití zbývající doby adventní a plnost vánoční radosti z přítomnosti Dí-
těte, živého Boha mezi námi. A totéž i všem Vašim farníkům a lidem dobré vůle.

biskup Antonín Basler

PO TÝDNU HOSPITALIZACE SE STAV ARCIBISKUPA GRAUBNERA
POMALU ZLEPŠUJE 

Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, který byl hospitalizován ve Fakultní ne-
mocnici Olomouc, zůstává nadále na ARO v péči lékařů a dostává se mu zde podpůrné 
léčby kyslíkem. Jeho stav se pomalu zlepšuje a s okolím komunikuje. Pozitivní výsle-
dek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře 
Josefa Nuzíka, který nadále zůstává v domácí karanténě. (zpráva ze 7. 12.). 

MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ (pro soukromou pobožnost)
Bože, náš nejlaskavější Otče! Klaníme se ti, děkujeme ti za to, že jsi nám skrze svého 
služebníka Antonína Cyrila Stojana ukázal požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.
S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni v našem národě svatou víru a mravnost. Po-
siluj věrnost rodičů, dětí a osob tobě zasvěcených v jejich povolání. Sešli své svět-

lo a  sílu těm, kteří životem bloudí a hledají štěstí. Uzdrav 
naše nemocné (zvláště olomouckého arcibiskupa Jana  
Graubnera).
Učiň to, prosíme, na přímluvu našeho lidumilného arcipas-
týře Antonína Cyrila. Dopřej nám milost, abychom ho směli 
uctívat jako světce, kterého jsi oslavil i zázrakem. Bože, oslav 
své jméno skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Svatá Panno Maria, Matko církve a Královno rodin, oroduj 
za nás! Svatí Cyrile a Metoději, ochráncové Evropy, oroduj-
te za nás!
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PAPEŽ FRANTIŠEK: BŮH NÁM ŽEHNÁ I  PŘES NAŠE 
HŘÍCHY 
Při pravidelné středeční audienci se papež František 2. prosince 
t. r. zamýšlel nad požehnáním jako nad zásadní dimenzí modlit-
by. Řekl, že odpovědí na Boží požehnání je také naše požehnání 
vyjádřené modlitbou, chválami, adorací a díky. 

Boží „dobrořečení“
Zatímco Bůh tvoří svět, „neustále životu žehná“, žehná zvířa-
tům, muži, ženě a nakonec také sobotě, dni odpočinku. I muži 
a ženy dávají požehnání, protože si uvědomují, že požehnání 
má zvláštní moc, která doprovází osobu, která ho přijímá, po 
celý život. Požehnání Bohu umožňuje proměnit lidské srdce požehnané osoby.
V biblickém textu je použit slovesný tvar „buď pochválen“, který tlumočí původně heb-
rejský termín beracha (berakha, lat. benedictus, řec. eulogetos), což je výraz Boží přízně 
a dobroty, ale také lidský projev chvály, vděčnosti a úcty za obdržené dobrodiní. Do češ-
tiny se nejčastěji překládá jako požehnání (z německého segnen), ale také jako dobroře-
čení či velebení.

Boží nesmazatelný obraz v nás navzdory hříchu
„Krátce poté se krása, kterou Bůh vtisknul svému dílu, znetvoří, a lidská bytost se stává 
zkaženým tvorem, schopným šířit ve světě zlo a smrt. Nic však nedokáže nikdy smazat 
onu prvotní dobrotu, kterou mu vtisknul Bůh; onu stopu dobra, již Bůh vtisknul do světa. 
Naděje světa  plně spočívá v Božím požehnání. Bůh nám neustále přeje dobro. On přede-
vším, neustále doufá v naše dobro.“
Velkým Božím požehnáním je Ježíš Kristus, je to veliký Boží dar – Jeho Syn. Je to požeh-
nání pro celé lidstvo, požehnání, které nám přineslo spásu.“ Svatý Pavel s citem ohlašuje 
Boží plán lásky a říká: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás za-
hrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.“
Podle Svatého otce „není hřích, který by mohl kompletně smazat Kristův obraz, pří-
tomný v každém z nás.“ Hřích může znetvořit tento obraz, ale nemůže ho odstranit 
z Božího milosrdenství. Bez ohledu na to, jak dlouho je hříšník v hříchu, má Bůh do-
posledka strpení a naději, že se hříšníkovo srdce nakonec otevře a změní. Bůh je jako 
dobrý otec a dobrá matka, kteří svoje potomky, jakkoli by se pomýlili, nikdy nepře-
stanou mít rádi.“ 

Bůh žehná i hříšným dětem
Papež František poukázal na velký dopad, který mohou mít tyto biblické texty o po-
žehnání ve vězeňském prostředí nebo v terapeutických komunitách. Uvědomují-li si, 
že „i  přes jejich vážná pochybení na nich nadále spočívá požehnání, že je nebeský 
Otec nepřestává mít rád a doufá, že se nakonec otevřou dobru. I kdyby je jejich nej-
bližší příbuzní opustili, nepřestávají být Božími dětmi.“ Proto zdůraznil, že se dějí zá-
zraky a Boží milost mění životy. Bůh „nás bere takové, jací jsme, ale nikdy nás tako-
vými neponechá.“
Převzato z www.cirkev.cz, redakčně zkráceno. 
Celý text najdete na www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-12/pozehnani.html 
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 6. prosince: Červená Voda 2.543; Písařov 815; Jakubovice 510 Kč.
Všem dárcům ať Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová tel. 731 086 097
17. Římskokatolická farnost Písařov (Schreibendorf) 
Farní kostel Rozeslání sv. apoštolů. Od 2017 je administrátorem 
Mgr. Vitalij Molokov. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1278. V nejstarší době 
svého trvání náležela obec k šilperskému (Štíty) zboží a spolu s ním 
k okruhu hoštejnského panství. Duchovní správu o  tuto vesničku 
měli do r. 1350 mniši blízkého kláštera v Klášterci. Nedlouho na to 
se připomíná Písařov (Scriptoris villa), mající již tehdy kostel a faru. Toho roku byl Písa-
řov připojen k nově zřízenému biskupství v Litomyšli. Roku 1350 patřil zábřežský děkanát 
do biskupství litomyšlského a o písařovském kostelíku se dovídáme,  že zde působil kněz 
Plebán. Kolem r. 1446 byla písařovská farnost vrácena zpět k olomoucké diecézi, a zřejmě 
se dostala do správy nekatolíků. V r. 1615 se ještě uvádí v Písařově fara, ale již roku 1624 
byla neobsazena a zrušena. Duchovní správu vykonávali kněží ze Štítů, teprve v roce 1784 
byla zřízena kuracie a ustanoven první katolický farář P. Gotthard Kromp, který zde pů-
sobil do roku 1802. 
Dřevěný kostelík zasvěcený Rozeslání svatých apoštolů stál v místě nynějšího hřbitova. Tato 
dedikace se připomíná v děkanské šumperské matrice již v r. 1672. Jelikož kostel značně 
chátral, byl r. 1682 na stejném místě vystavěn nový, rovněž dřevěný, ale se zvonicí. V roce 
1785 byla zahájena výstavba nového zděného kostela za podpory knížete Lichtenštejna. Pů-
vodní dřevěný kostelík byl již velmi sešlý s nedostačujícím vybavením, hrozilo jeho zřícení, 
proto bylo zakázáno konat zde bohoslužby. Kostel je jednoduchá jednolodní stavba obdélní-

kového půdorysu zakončená mírně zaobleným kněžištěm 
s přistavěnou nízkou čtvercovou sakristií.
Za hlavním oltářem nového barokního kostela bylo po-
necháno místo pro obraz sv. Barbory, k  jejíž poctě byl 
kostel v r. 1793 spoluzasvěcen šilperským děkanem Ja-
nem Müllerem. Titulární obraz sv. Barbory nad hlavním 
oltářem, byl roku 1799 darován ze zrušeného kláštera 
v Šumperku (památkově chráněn). 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 6. prosince na misie: Lubník 3.070 (+ dar na kostel 2.000); Tatenice 5.280 
+ dar na kostel 500; Hoštejn 2.090; Kosov 900 Kč.
Pán Bůh zaplať všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 20. 12. BUDE SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v neděli 13. prosince v 18.00 hod.
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 6. prosince: Jedlí 1.400 + dar na opravy 2.500; 
Svébohov 3.100; Klášterec 2.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

Mše svaté jsou slouženy dle pravidelného rozpisu pro počet 
účastníků dle nařízení vlády. 
Ve Svébohově možnost adorace Nejsvětější svátosti je ve far-
ním kostele každou neděli v čase od 18.00 – 19.00 hod. 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka do košíku v čase omezení mší svatých:  Loštice 4.810 Kč. Dnes je sbírka na potře-
by farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant

Rorátní mše svatá bude sloužena v Lošticích v úterý 15. prosince v 6.30 hod. 

ŽIVÝ BETLÉM. Otec Ján prosí všechny děti z našich farností, které se chtějí zapojit do vá-
nočního vystoupení – Živý Betlém, ať se hlásí otci Janovi 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.

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Moravičany – čtvrtek 17. 12. od 16.00 do 17.00 hod. – zpovídá P. Petr Souček
Loštice – pátek 18. 12. od 15.00 do 16.50 hod. – zpovídá P. Metoděj Hofman
Bílá Lhota – neděle 20. prosince od 10.45 do 11.30 hod. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2020 (změny mohou nastat v  závislosti na pandemických 
opatřeních)
24. prosince: Loštice 21.00; Moravičany 20.00; Bílá Lhota 16.00 hod. 
25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Palonín 11.00; B. Lhota 11.00 hod.
26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Pavlov 11.00; B. Lhota 11.00 hod.  
27. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Palonín 11.00; B. Lhota 11.00 hod.
31. prosince: Loštice 17.00; Moravičany 17.00 hod. 
1. ledna 2021: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Bílá Lhota 11.00 hod.

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzýva-
jí 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 Pražské-
ho Jezulátka.

Zakoupením kalendáře s fotkami z výstavby kostela v Brně – Les-
né, podpoříte tenhle kostel. Cena je 70 Kč.
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Pokladničky Zvole 7.940 Kč. 
Dary Zvole: na Proglas 10.000, na komunitní centrum 5.000 Kč.  
Všem ochotným dárcům ať odmění Pán. 

Tuto neděli budou ve farním kostele ve Zvoli slaveny mše svaté 
v 8.30 a v 10.15 hod. a v Pobučí ve 14.30 hod. 

Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž k soukromé modlitbě ce-
lodenně.
V pondělí 14., v úterý 15. a v pátek 18. prosince bude v  době od 
16.30 do 17.30 hod. možnost soukromé adorace.

V pátky budou pravidelné mše svaté  v 17.40 hod. 
Od soboty 5. prosince  zvu všechny na rorátní mši svatou, která začíná každou advent-
ní sobotu v 7.00 hod. 

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

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE je už krásně uklizené, ochotní pomocníci ho vyba-
vují nábytkem, Charita Zábřeh už bude mít zařízenou poradnu. Děkujeme všem ochot-
ným 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 KC Zvo-
le. Můžete si ještě „adoptovat“ část podlahy, 1 m2 vychází na 2.725 Kč. Podlaha má cel-

kem 160 m2.
Nyní nám zbývá zaměřit se, kromě splace-
ní dluhu, na vybavení interiéru komunitní-
ho centra.
Na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800 
můžete přispět jakoukoliv menší či vět-
ší 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

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

Sbírky z neděle 6. prosince: Štíty 1.780 + dar 1.500; Cotkytle 300 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk  

V sobotu 19. prosince bude v Herolticích v 16 hod. mše sv. s nedělní platností.

V neděli 20. prosince budou bohoslužby pro děti: v 7.30 hod v Horních 
Studénkách se sbírkou na opravy, v 9 hod. ve Štítech se sbírkou na potřeby 
farnosti, v 11 hod. v Cotkytli se sbírkou na opravy.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI BUDE:
- v Cotkytli v neděli 20. prosince po mši svaté
- v Horních Studénkách v pondělí 21. prosince od 15 do 16 hod.
- ve Štítech ve středu 23. prosince od 15 do 17 hod.
Můžete také využít možnosti přijetí svátosti smíření před začátkem každé mše svaté.

P. Jacek Brończyk   

farnosti  spravované  z  dubicka

Na základě usnesení vlády ČR je povoleno, aby se s platností od 3. prosince účastnilo bo-
hoslužeb, svateb a pohřbů ve farním kostele ve Zvoli 64 osob. 
Vzhledem k výše uvedenému nebude v neděli v 11.00 hod. podávána Eucharistie. 

• • •
O ČEM PÍŠE KATOLICKÝ TÝDENÍK 
Čas adventní almužny 
Biskupové vyzvali věřící už před začátkem adventu k postu a almužně. 
Příležitostí se nabízí celá řada – například odsunutá sbírka na misie. 
Brána k Vánocům je ve farním lese 
P. František Eliáš vyrostl na hájence a vystudoval lesnickou školu. Nakonec ale vstoupil 
do semináře, stal se knězem a dnes spravuje nejen farnosti Zvole a Maletín, ale i farní les. 
Doma: Adventní příběhy 
Advent nás každoročně prověří – zda si umíme kromě práce a stresu dopřát klid. Umíme 
se zastavit a pohrát si?

8. 12. 2020 – 8. 12. 2021 – ROK VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI
„PATRIS CORDE“ – APOŠTOLSKÝ LIST VĚNOVANÝ SV. JOSEFU 
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stí-
nu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Pa-
tris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. prosince u příležitos-
ti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. 
Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, při-
řkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež 
František počínaje 8. prosincem vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježí-
šovu pěstounovi. Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apo-
štolské penitenciárie, který ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený 
papežem a stanovuje podmínky pro získání odpustků.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – TENTOKRÁT ZÁSADNĚ JINAK 
Letošní rok je zvláštní. Mnoho je jiného, mnohé nás překvapuje, mnohému novému se 
učíme, mnoho se mění. A mění se i jinak doposud již 21 let stabilní Tříkrálová sbírka. Pan-
demie covid-19 zasáhla i do naší dlouholeté tradice koledování, očekáváme, že výhledově 
se epidemiologická situace na přelomu roku bude spíše ještě zhoršovat a proto ve všech 
obcích v teritoriu naší Charity, tedy v zábřežském děkanátu, tentokrát FYZICKY KOLE-
DOVAT pochůzkou dům od domu NEBUDEME. Náhradně využijeme nástroje připrave-
né centrálně Charitou ČR: online kasičku a koledu. 
Jasně a se vší zodpovědností jsme se u nás rozhodli pro bezpečnost: všech vedoucích sku-
pinek i koledníků – dětí, které se konečně mohly vrátit do škol a určitě by nerady opět zů-
stávaly doma na distanční výuce; i vás dárců, které při sbírce navštěvujeme. Nikoho nyní 
nechceme vystavovat zbytečnému riziku nákazy. V této složité době je naším hlavním zá-
jmem chránit zdraví a životy lidí, se kterými se setkáváme, i nás samotných. Našim důle-
žitým úkolem, který dává smysl, a na který momentálně soustřeďujeme veškerou kapacitu 
a energii, je pomoc lidem v takto náročné situaci. 
Sbírka tedy letos proběhne výhradně v online prostoru jako virtuální kasička a koleda 
na webových stránkách (podrobnosti příště). Požehnání domovů a označení veřejí ná-
pisem „Kristus žehnej tomuto domu“ vám ale zprostředkovat chceme. Zkusíme jej zajistit 
náhradně – požehnané křídy umístíme do kostelů, kde si je budete moci vyzvednout 
a své domovy jimi označit.
Víme, že jste i přes složitost situace často ochotní a připravení nám pomoci. Vážíme si 
toho a budeme rádi, když se zapojíte. Můžete svému okolí: zprostředkovat informaci o le-
tos „jiné“ sbírce (o způsobu provedení, online platebních nástrojích, o požehnaných kří-
dách v kostele); můžete být spolu s malými koledníky „přítelem na telefonu“ svým blíz-
kým a starším lidem, kteří si nebudou vědět rady s internetovým prostorem a digitálními 
technologiemi; můžete pomoci označit požehnáním C+M+B+2021 obydlí sousedů z vaší 
obce či ulice, kteří o to projeví zájem.
Děkujeme vám za pochopení i respektování tohoto našeho rozhodnutí, které – věřte - ne-
bylo vůbec jednoduché. I proto, že vstupujeme do období, kdy se charitní dílo bez darů ve-
řejnosti neobejde a výpadek výtěžku ze sbírky ohrozí na životaschopnosti stávající i nové 
služby. 
Chcete-li se na cokoliv zeptat, obraťte se prosím na koordinátorku TkS 2021 Janu Skalic-
kou, 736509431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 20. PROSINCE BUDE VE FARNOSTI ZÁBŘEH SBÍRKA NA ARCI-
DIECÉZNÍ CHARITU

Sbírky z neděle 6. prosince: Zábřeh 16.459; Rovensko 769 Kč. 
DARY: na TV NOE 2.200, na Proglas 1.000, na Bibli 500, na potřeby farnosti 51.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry bylo 6. prosince ze Zábřeha zasláno 3.100 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

charitativní služba církve v děkanátu
PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU Děkujeme za vaši online účast na benefičním koncertu VZPO-
MÍNKA, který o 2. neděli adventní pořádala kapela MADALEN a s ní i naše Charita. Díky za-
pojení hudebních hostů a štědrosti dárců se na dobrovolném vstupném a následných darech 
vysbírala rekordní částka 35.000 Kč. Za tento obnos bude ještě nyní do Vánoc pořízen vánoční 
dárek pro vážně nemocnou tříletou Izabelku ze Zvole – motomed pro rehabilitaci horních i dol-
ních končetin. 

Odběrový tým Charity Zábřeh testuje na onemocnění Covid-19 
své kolegy, pedagogy škol i  školek a návštěvy mířící za seniory 
do pobytových služeb. Charita Zábřeh v  těchto dnech dojednala 
s pojišťovnami zřízení antigenního odběrového centra i u nás v Zá-
břehu, v pronajatých prostorách Katolického domu. Cílem je uči-
nit testování dostupné všem, kdo jsou nejvíce ohrožení, proděláva-
jí potenciálně rizikové kontakty, setkávají se ve své profesi s větším 
počtem osob. Jde o prevenci přenosu onemocnění na rodinné pří-
slušníky, kolegy v zaměstnání, na klienty či pacienty, případně v ko-
lektivech dětí, žáků a studentů, kteří se právě vrátili do škol. Odběr vzorku k otestování probíhá 
v předem rezervovaném termínu, výtěrem štětičkou z nosohltanu a trvá necelou minutu. Hned 
poté testovaný odchází. Následně do 20 minut je k dispozici i výsledek testu. Antigen zachycuje 
aktuální situaci průběhu nemoci, dokáže ji odhalit až 1 den před jejím propuknutím, je schopen 
s velkou pravděpodobností zachytit i bezpříznakové přenašeče. Pomůže také na základě společ-
ných příznaků (teplota, kašel) odlišit jiná, běžnější respirační onemocnění.
Za období od poloviny října už pracovnice Charity provedly více než 370 odběrů, v převážné 
většině šlo o preventivní a každý týden opakované testy kolegů zdravotníků nebo pracovníků 
sociálních služeb. Testovací sada odhalila už 8 bezpříznakových a covid-19 pozitivních, které 
odeslala do domácí izolace a u kterých následný RT-PCR test v Nemocnici Šumperk onemocně-
ní opravdu potvrdil. Tento způsob prvotní diagnostiky je tedy i dostatečně přesný. 
Moc hezky o své náročné práci v ochranném „skafandru“ s nadsázkou hovoří zdravotní sestra 
Pavla Žváčková spolu s asistentkou Galinou Kupkovou: „Jsme snad jediné pracoviště, kde se bě-
hem pracovní doby můžeme šťourat v nose a nadřízeným to vůbec nevadí“. Děkujeme moc za 
jejich službu a obětavost.
Pokud bude o tuto aktivitu zájem, zvažuje Charita do budoucna rozšíření na samoplátce, spo-
lupráci se zaměstnavateli na průběžném testování jejich pracovníků i zapojení do bezplatného 
testování veřejnosti před nadcházejícími vánočními svátky.


