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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh
Zvole, Maletín
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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;
vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí,
neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
Žl 16

Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám

1: Dan 12, 1-3
2: Žid 10, 11-14. 18
Ev. Mk 13, 24-32
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 		
příště Břízovo č. 503

„V těch dnech,
po velkém soužení,
se zatmí slunce
a měsíc přestane svítit,
hvězdy budou padat z nebe
a hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy (lidé) uvidí
Syna člověka přicházet
v oblacích s velikou mocí
a slávou.“
Mk 13,24
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 21. listopadu
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek 22. listopadu
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Sobota 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů
Neděle 25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

KONFERENCE O EVANGELIZACI
23. – 24. 11. 2018 OLOMOUC – REGIONÁLNÍ CENTRUM

Toužíš, aby tvoje farnost ožila? Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem sebe? Chceš se
inspirovat, jak to dělají jiní?
Více informací a přihlášku naleznete na www.evangelizace.eu
V BARBORCE ZAZNÍ DUET VIOLY S VIOLONCELLEM
Koncert věhlasných smyčcových virtuózů nabídne cyklus Bravo
tuto neděli 18. listopadu, kdy od 16 hodin vystoupí v kostele sv.
Barbory hudební kritikou oceňovaná violistka Kristina Fialová a
renomovaný violoncellista Petr Nouzovský.
V úterý 20. listopadu 2018 v 18.00 hodin přijměte pozvání do Katolického domu v Zábřeze na přednášku ThLic. Mgr.
Jany A. Novákové, PhD. „PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKOSLOVENSKU“.
SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH zve na sobotu 24. listopadu do Katolického
domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ.
Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstvení hojnost.
Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 130 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní,
historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více informací a rezervace vstupenek
na www.stredoveky-ples.cz.
Přijměte pozvání na TVOŘÍCÍ DÍLNU PRO DÍTĚ V SRDCI, která se koná v Hnízdě 6. prosince od 16.00 hod.
Výrobky z dílny budou využity pro účel péče o rodiny, které přišly o
dítě před, při nebo po porodu.
„Ve chvílích, kdy doprovázíme rodiny, které procházejí nelehkými
chvílemi ztráty dítěte, potřebujeme řadu věcí, se kterými nám může
kdokoli z vás pomoci,“ říká Petra Kolčavová, členka PHDS.
Zapojte svou kreativitu a pomozte dobré věci. Vítáme všechny příznivce Perinatálního hospice Dítě v srdci, kteří chtějí přiložit ruku
k dílu. Budeme vyrábět karty, svíčky, šít, háčkovat, plést a různě vyrábět.
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CÍRKEVNÍ SILVESTR V HOŠTEJNĚ. Animátoři zvou v sobotu 1. prosince všechny
mladé do Hoštejna na rozloučení se starým církevním rokem – církevní silvestr, letos na
Noemově arše. Začátek v 18 hodin mší svatou, poté program v kulturáku. Těšit se můžete
na tombolu, bar, hry, tanec a mnoho dalšího. Večerem nás provedou Anička s Kryštofem.
S sebou 50 Kč a spacák.
VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci v Zábřeze opět zakoupit první
neděli adventní, 2. prosince, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje
přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
„Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným
dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar konto Sdružení Šance). Vážíme si vaší podpory a věříme, že i v letošním roce tato krásná květina
ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.
Jana Nýdecká
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY
V neděli 2. prosince v 17.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na adventní koncert.
Účinkuje ženský pěvecký sbor Legato z Krnova a sbor Slavice ze Zábřeha.
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ. Zkoušky na Rybovu mši vánoční jsou vždy v pondělí v 17.00
hodin v ZUŠ Zábřeh, Školská 349/9.
Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – LISTOPADOVÉ POZVÁNKY
Setkání svépomocné skupiny pro pečující se uskuteční ve středu
21. 11. od 16.00 hodin v sídle pečovatelské služby (Zábřeh, Valová
290/9). Můžete si zde popovídat s lidmi, kteří se také starají o svého blízkého, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit
i načerpat síly. Dopřejte si pro sebe tento čas.
Informační seminář tentokrát zavítá do Červené Vody. Ve středu
28. 11. na 16.30 hod. jsou zájemci zváni do zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu.
Získají zde mnoho rad z oblasti péče o blízkého. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a naše pracovnice přijede až k vám domů. Kontakt: Mgr.
Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
SOREHA – KLUB O PÁTÉ. Deprese, tiky a sebepoškozování
v dětském věku od 0 do 15 let. Deprese v kojeneckém věku? Sebepoškozování u malých dětí? Říkáte si, je to vůbec možné? Pokud vás to udivuje, zajímá, přijďte na další veřejnou přednášku do
„Klubu o páté“. Setkání proběhne v úterý 20. 11. 2018 od 15 do 17
hodin v prostorách Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh). Přednášku povede odborník z oblasti psychiatrie Mgr. Petra Tošnerová, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a díky tomu následně zodpoví i nejrůznější dotazy.
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NAD VELKÝM ŽALOBNÍKEM VÍTĚZÍ JEŽÍŠŮV KŘÍŽ
Ježíšův kříž nás učí, že k životu patří prohry i vítězství.
Nemáme se tedy bát „zlých okamžiků“. Osvěcuje je totiž právě kříž, který je znamením Božího vítězství nad zlem. Satan
byl sice zničen a spoután, ale nepřestává se chovat jako vzteklý
pes a pokusíš-li se ho pohladit, zničí tě.
Když rozjímáme o křesťanském znamení kříže, zamýšlíme se nad znamením porážky, ale také vítězství.
Nemějme strach rozjímat o kříži jako o okamžiku porážky a prohry. Když se Pavel zamýšlí nad tajemstvím Ježíše Krista, vyslovuje silné věci, říká, že Ježíš se zřekl sám sebe, sám
sebe odrovnal, učinil se hříchem až do konce, přijal všechen
náš hřích, hřích celého světa, stal se „cárem“, odsouzencem. Pavel se nebál ukazovat tuto
prohru. – I to může trochu osvítit naše zlé chvíle, okamžiky naší prohry. Kříž je však pro
nás křesťany také znamením vítězství.
Ve čtvrté knize Mojžíšově čteme o reptajícím židovském národě, který byl potrestán
jedovatými hady. Je to odkaz na dávného hada, Satana, Velkého žalobníka. Hospodin řekl
Mojžíšovi, aby udělal hada a vztyčil ho na kůl. Vyvýšený had, který přinese záchranu, je
proroctvím o Ježíši. Ježíš, který se sám učinil hříchem, zvítězil nad původcem hříchu, potřel hada. Na Velký pátek se Satan radoval. Radoval se tolik, že si nepovšiml nástrahy, do
níž měl padnout.
Naším vítězstvím je Ježíšův kříž, vítězství nad naším nepřítelem, dávným hadem, Velkým žalobníkem. V kříži jsme spaseni, skrze Ježíšovo sestoupení až na úplné dno, avšak
silou jeho božství.
Ježíš je vyvýšen a Satan zničen. Ježíšův kříž pro nás musí být přitažlivý. Máme na něj
hledět, protože dává sílu pokračovat kupředu.
Ďábel, který byl zničen, ještě štěká, vyhrožuje, avšak – jak říkali otcové církve – je to
pes upoutaný řetězem. Nepřibližuj se a nepokouše tě. Pokud ho půjdeš pohladit, pokud se
jím necháš okouzlit, připrav se, že tě zničí.
Náš život jde dál s Kristem vítězným a zmrtvýchvstalým, který nám posílá Ducha Svatého, ale také s tímto uvázaným psem, k němuž se nemáme přibližovat, aby nás nepokousal.
Kříž nás učí, že v životě jsou prohry a vítězství. Musíme být schopni přijímat porážky. Nést s trpělivostí také prohry našich hříchů, protože On již za nás zaplatil. Přijímat je
v Něm, prosit o odpuštění v Něm, ale nenechat se svést tím uvázaným psem.
Bylo by pěkné, kdybychom si dnes doma vyhradili pět, deset, patnáct minut před křížem, ať už tím, který máme na stěně nebo na růženci, a hledět na něj, jako na znamení
naší porážky, která přináší pronásledování a ničí nás, ale také znamením našeho vítězství,
protože na něm zvítězil Bůh.“
Kázal papež František v kapli Domu svaté Marty 14. 9. 2018
***
MODLITBA VEČEŘADLA bude každou první sobotu v měsíci bývat v kostele sv. Barbory v 16.00 hod.
Jitka Karešová
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BŮH TO UMÍ, ON TI ROZUMÍ
Pro skvělé činy nachází Bůh dost dělníků,
ale pro skutky nepatrné potřebuje ještě další. (sv. Vincenc de Paul)

Lidové misie v Lošticích a Moravičanech 28. 11. – 1. 12. 2018

K účasti na programu lidových misií zveme nejen farníky
z Loštic a Moravičan, ale rádi přivítáme i přespolní.
LOŠTICE: středa 17.30 – 22.00; čtvrtek 7.30 – 14.00; pátek
od 10.00(19.00 film Chatrč – kulturní dům); sobota penzión
8.30 – 10.00 (růženec a mše sv.); neděle 9.30 hod.
MORAVIČANY: čtvrtek 17.00 – 20.00; pátek 7.30 – 10.00;
sobota 15.00, od 15.30 pro manžele a mládež od 15 let; neděle 8.00 hod.
Podrobný program najdete v kostelích na letáčku, který má
na titulní stránce obrázek, který přetiskujeme.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 11. listopadu: Loštice 2.596; Moravičany 2.364 Kč.
Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
		
P. Kristián Libant CM
MORAVIČANY
Farní zabijačka začne v Moravičanech ve středu 21. listopadu v 8.00 hod.
V pátek se budou dělat klobásky a paštiky a v sobotu 24. listopadu od 13.00 hod. vás zveme na posezení na faře u jehněčího guláše a zabijačkových výrobků.
LOŠTICE
 Z technických důvodů nebude příští sobotu 24. listopadu mše svatá v penzionu, bude
sloužena v 9.00 hod. v kostele.
 Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je můžete v sakristii. Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně - Lesné.
GRATULUJEME NAŠIM FLORBALISTŮM, KTEŘÍ NA DĚKANÁTNÍM TURNAJI
V ZÁBŘEZE ZÍSKALI KRÁSNÉ DRUHÉ MÍSTO.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 11. listopadu: Jakubovice 785; Písařov 536; Domov důchodců sv. Zdislavy 334; Moravský Karlov 810; Červená Voda 1.863 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 11. listopadu: Klášterec 1.500; Jedlí 2.200; Svébohov 2.100 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SENIOŘI se sejdou ve středu 21. 11. 2018 v 18.00 v klubovně obecního domu.
		
Marie Šanovcová
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POZVÁNKA NA KONCERTY DO LEŠTINY
KONCERTNÍ MATINÉ - lesní roh a klavír
Podzim už splácí listím svou útratu a nostalgicky vrací čas ke vzpomínkám na dávná HALALI z okolních lesů…
Listopadový koncert se bude konat v zasedací místnosti obecního domu v Leštině v neděli 18. listopadu ve 14 hod. Vystoupí nadějná hornistka MgA. Ludmila Kubíčková, roz.
Urbanová, která nás v doprovodu známé klavíristky, paní profesorky MgA. Zuzany Valentové zavede do tajů hudby světově uznávaných klasiků – Strausse, Bacha a Beethovena.
ADVENT – světýlko víry a naděje.
Přijměte pozvání na již tradiční předvánoční koncert, kterým přivítáme čas adventu. Svatováclavská kaple se rozezní sváteční hudbou známých klasiků v podání oblíbeného,
kroměřížského PIANO PETROF TRIA. Adventní koncert
obohatíme společným zpěvem.
Koncert se uskuteční v pátek dne 30. listopadu od 19 hod.
Vstupné je jako obvykle dobrovolné, děti a studující mají vstup volný.
		
Srdečně zve kulturní komise OÚ v Leštině

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. listopadu: Štíty 2.060; Heroltice 440 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

Ve farnostech Štíty, Horní Studénky a Cotkytle budou na 1. neděli adventní 2. 12. při mši
sv. žehnány adventní věnečky a po mši sv. v sakristii budou zapisovány úmysly mší svatých
na celý rok 2019.
P. Jacek Brończyk
PŘIPRAVUJEME TŘETÍ ROČNÍK „ADVENTNÍHO ZASTAVENÍ“
Přípravy na akci naší farnosti Štíty jsou v plném proudu. Letošní výtěžek bude věnován na
zakoupení kompenzačních pomůcek dvanáctiletému Martínkovi ze Štítů s dětskou mozkovou obrnou. O první adventní neděli 2. 12. od 14 hod. na farním dvoře budete mít možnost s rodinou a přáteli ochutnat skvělý punč, domácí cukroví, nakoupit drobné dárky.
Děti mohou vyrábět lampičky na Betlémské světlo a letos nově bude ve skautské klubovně výstava betlémů.
Plánů je mnoho a k realizaci bude potřeba i mnoha pomocných rukou. Pokud nás chcete
podpořit, jste vítáni. Můžete vyrobit několik drobných dárků, které nám věnujete k prodeji, upéct koláč, zapůjčit betlém na výstavu, nebo pomoci s přípravou a úklidem. Přijďte s
námi strávit společný čas a přispět tak na dobrou věc. Informace rádi předají Eva Pecháčková a Markéta Drlíková.
ADVENTNÍ KONCERT V HEROLTICÍCH, v kostele Sv.Jana Křtitele. Účinkují sólisté
BROLN a hosté souboru brněnského rozhlasu: František Čern housle zpěv, Zuzana Černá zpěv, Jan Telecký cimbál, Pavel Trkan kontrabas, David Křivský viola. Přijďte podpořit
pokračující obnovu kostela.Vstup volný.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 11. listopadu: Tatenice 2.320; Hoštejn 1.450; Kosov 500; Lubník 1.110;
Koruna 370 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SETKÁNÍ PO BIŘMOVÁNÍ bude na faře v Tatenici tuto neděli 18. listopadu v 15.00 hod.
CHLAPI se sejdou k modlitbě na faře v Tatenici příští neděli 25. listopadu v 18.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 11. listopadu byla ve Zvoli 4.030 a v Pobučí 500 Kč.
Tuto neděli je sbírka na Haiti. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Výroční členská schůze – Pozor změna! Zveme všechny členy a přátele
spolku na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve středu 28. listopadu 2018 v 17.00 hodin na faře ve Zvoli. Josef Bartoň (tel.: 725 796 359,
mail: jozyk.barton@seznam.cz, web: zvolska4.cz).
V pátky bude začínat mše svatá ve Zvoli v 17.15 hod., tak aby se členové
sboru mohli scházet od 18.00 hod. ke zkoušce na vánoční bohoslužby.
FARNOST MALETÍN
Tuto neděli 18. 11. ve 14.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Maletíně budeme slavit jako obvykle mši svatou. Po mši svaté farnost zasvětíme Matce Boží Panně Marii.
Liturgii mše svaté doprovodí dětský pěvecký sbor pod vedením Jana Vymětala.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 27. 11. 2018 ve 14.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Sléšková

Z Mohelnické farní kroniky Stan. Peroutka LP 1993
Úmrtí ministranta
Ve čtvrtek 20. května, na slavnost Nanebevstoupení Páně, při službě u oltáře ve farním
kostele zemřel na srdeční slabost ministrant Pavel Hroch, ve věku 18 roků.
Přes rychlou lékařskou pomoc se jej nepodařilo vrátit k životu.
Pohřeb Pavlíka se konal v neděli 23. května za účasti kněží, kteří působili v Mohelnici od
roku 1975, většiny, kterým Pavlík sloužil: P. Petrík, P. Kupka, P. Zubek, P. Přádka.
Opravy kostela sv. Tomáše
Koncem dubna se začalo se stavbou lešení v kapli sv. Anny. Seškrabává se stará malba a
maluje se. V květnu jsou dokončeny restaurátorské práce oltáře v kapli sv. Kříže, na pilíře jsou vráceni restaurovaní andělé. V červnu se provádí restaurování kazatelny a andělů. Současné provedení kazatelny odpovídá původnímu spodnímu barevnému nátěru.
V srpnu je dokončena malba kaple sv. Anny a tím celého kostela.
Pokračování někdy příště.
H. Bartoš
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Sbírka z neděle 11. listopadu byla v Zábřeze 12.661, v Lupěném 2.062 Kč a v Postřelmůvku 610 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na potřeby farnosti 11.000; na charitu 1.000; na Haiti 500; na Radio Proglas 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Děkuji všem, dětem i dospělým, za přípravu Misijního koláče. Zvláště pak děkuji farníkům, kteří jeho koupí přispěli na Misijní dílo částkou 9.500 Kč.
Anna Krňávková
UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří se v hojném počtu zúčastnili hodové mše
svaté v obnovené a vyzdobené vyzdobené kapličce sv. Martina v Lupěném.

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
PROSÍME, PODPOŘTE NÁS SVÝM
HLASOVÁNÍM, STAČÍ JEN PÁR
KLIKŮ NA INTERNETU
Pomozte nám udržet dostupnost rehabilitace, fyzioterapie a masáží pro imobilní, nemocné a handicapované klienty! Na
našem území jsme ojedinělým projektem,
který nabízí tyto služby v domácnosti.
Uznání a kladné ocenění od klientů a jejich rodinných příslušníků nás utvrzuje ve
smysluplnosti této služby. Chybějící finance může zaplatit ČSOB z grantu podpory
regionům, pokud náš projekt získá nejvíce
hlasů veřejnosti. Nikdy nebylo tak snadné
podpořit naši místní Charitu. Hlasovat můžete až do 29. 11. 2018 na webu www.csobpomaharegionum.cz/#olomoucky.
Za každý jeden udělený hlas MOC DĚKUJEME!
VÝSTAVA „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DVACETILETÁ“
O tom, jak se z „pokusného“ nultého ročníku, který probíhal právě v našem regionu, stala sbírka s nejlepším renomé v zemi, o tom, co všechno obnášela a obnáší její příprava, o
tom, jaké zážitky si z koledování přinášejí malí králové, o tom, jak se koledníci oblékají…
a mnoho dalšího uvidíte na výstavě, která bude zahájena v úterý od 20. 11. v 17.00 hod.
v Kině Retro. Na vernisáži vystoupí s tematickým pásmem žáci ZUŠ Zábřeh.
VÝSTAVA „TĚŠÍME SE NA VÁNOCE“
Uživatelé a pracovníci centra denních služeb Oáza vás srdečně zvou na výstavu, která
v mírném předstihu avizuje blížící se svátky. Představení výrobků spojené s možností jejich nákupu proběhne v úterý 27. 11. od 9.00 do 16.00 hod. v prostorách Oázy (Žižkova
15, Zábřeh).
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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