F

IN ORMACE
A
R
N
Í

2. 4. 2006 Ročník XIII.
číslo 14
5. NEDĚLE POSTNÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
Bože, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry
a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 51

Stvoř mi čisté srdce, Bože

1: Jer 31,31-34
ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Žid 5,7-9
příští neděli latinské č. 509

Ježíš hovoří o své „hodině“,
hodině svého „povýšení“,
která v sobě zahrnuje
umučení
smrt
i vzkříšení.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Jan 12,20-33

 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ doprovodí tuto neděli
2. dubna liturgii mše svaté v Zábřeze v 8.30 a ve Zvoli v 10.30 hod.
red.
 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude výjimečně ve středu
5. dubna. Mši svatou budeme slavit společně v 9.40 hod.
P. František Eliáš
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE SVÉBOHOVĚ v kostele Nanebevzetí
Panny Marie bude ve dnech 4.-6. dubna. Motto setkávání: „ Já jsem světlo světa“.
Více na plakátech.
P. Stanislav Bindas, CM a P. Pavol Kavec, CM, lazaristé.
 ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - místní skupina Zábřeh zve na přednášku Magdaleny Hledíkové a Evy Frankové
ze Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání Brno na
téma
FAIR TRADE – SPRAVEDLIVÝ OBCHOD
(Podpora výrobcům v méně rozvinutých zemích).
- Čtvrtek 6. dubna 2006 12.30 hod. Gymnázium Zábřeh –
pro studenty gymnázia
- Čtvrtek 6. dubna 2006 17.00 hod.
Kino Retro Zábřeh, Farní 6
Společnost výše uvedená popularizuje prodej kvalitních výrobků Gepa a usiluje
o spravedlivé odměňování prvovýrobců z III. světa bez závislosti na obchodních
řetězcích. Více na http://www.fairtrade.cz a http://rkfzabreh.rps.cz/cka.html.
Vstupné dobrovolné.
IIng. Mgr. František Srovnal
 Katecheté se sejdou na zábřežské faře ve čtvrtek 6. dubna od 19.30 hod. Na
programu bude letošní „katechetický“ výlet dětí .
P. Vratislav Kozub

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI V ZÁBŘEZE
- Před setkáním kněží děkanátu ve středu 5. dubna od 9 hod.
- První pátek v měsíci 7. dubna od 14.30 hod.
- V sobotu 8. dubna celodenní možnost přijetí svátosti smíření
Využijte pokud možno této nabídky.

P. František Eliáš

 SVÁTOST SMÍŘENÍ V KLÁŠTERCI před velikonočními svátky můžete přijmout v pátek 7.dubna od 16.30 - 17.45 hod. V 17.45 hod. bude slavena mše svatá
s P. Josefem Rýznarem.
P.František Eliáš
 Na KVĚTNOU NEDĚLI 9. dubna vystoupí Janáčkovo kvarteto a Alfréd Strejček s kompozicí SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELOVÝCH také v kapli
v Lukavici. Začátek ve 14 hod.
red.

 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
„Svítilnou mým nohám je Tvé slovo a světlem mé stezce.“ ( Ž 119, 105)
Kde: V Dubicku, kdy: 7. - 8. dubna 2006, začátek v pátek ve 20 hod. v Orlovně,
s sebou: kamarády, dobrou náladu, spacák, karimatku, 1 bramboru, přezůvky,
něco na zub , 25 Kč.
Těší se na tebe pořadatelé.
 POJEĎTE SE MNOU DO OLOMOUCE. Na Zelený čtvrtek den 13. dubna vyrážíme do Olomouce do katedrály na mši svatou se svěcením olejů. S sebou 50 Kč
a svačinku. Vlak do Olomouce odjíždí 7.31 hod., sraz na nádraží 7.00.
Všechny ministranty ze Zábřehu i okolí srdečně zve jáhen Pavel.
 FARNÍ MUZEUM ZÁBŘEH na velikonoční svátky připravuje
výstavu s velikonoční tématikou. Prosíme proto všechny, kteří vyrábí nebo vlastní ručně malované kraslice nebo ozdobné pomlázky
o jejich zapůjčení. Přinášet je můžete v neděli v 8 hodin ke vchodu
na kůr kostela sv. Bartoloměje. Děkujeme.
Za Farní muzeum Petr Krňávek, tel. 731044840
 KURZY POŘÁDANÉ CENTREM PRO MLÁDEŽ (NA ARŠE V RAJNOCHOVICÍCH). Dobrý tábor to je dřina II: 21.- 23. 4. 2006 Tábor z mnoha pohledů.
Cena: 300 Kč - akce dotována MŠMT. Přihlášky a další info: Centrum pro mládež
Biskupské nám.2 Olomouc 771 01, tel: 587 405 244 e-mail: mladez@arcibol.cz
internetové stránky: www.ado.cz/mladez/index.php

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Málokteré hudební ale i umělecké dílo vůbec, vypovídá s takovou přesvědčivostí o posledních pozemských okamžicích Ježíše Krista tak, jako kompozice
Josepha Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových. A právě toto dílo zazní
v pátek 7. dubna z podia Katolického domu v podání Janáčkova kvarteta. Texty
na motivy evangelií a básní Jaroslava Durycha přednese Alfréd Strejček. Patronát nad koncertem převzal poslanec parlamentu ČR Ing. Ivo Vykydal. Začátek
v 19.30 hodin, vstupné 60 Kč, pro žáky ZUŠ 20 Kč.
 VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoční neděle. Kromě tradičního
pečeného berana a občerstvení všeho druhu pro Vás připravujeme celou řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové se mohou přiučit, jak
se pletou pomlázky, či košíčky. V průběhu akce proběhne slavnostní uvedení publikace „Drobné sakrální stavby Zábřeha a okolí“ autorů Františka Johna a Aleše Pátka s možností jejího zakoupení. Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovolné, takže nezapomeňte v neděli 16. dubna přijít do Katolického domu.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh
se těší Josef Klimek

 SBÍRKY Z NEDĚLE 19. března: Zábřeh 10.290; Jedlí 1.700; Zvole 3.260; Klášterec
1.250; Svébohov 1.550; Rovensko – oprava kaple 15.000 Kč.
Dary Zábřeh: 300 Kč Haiti, 2.000 na opravy.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo vybráno za březen 2006 2.184 Kč. Celková částka od počátku činí 207.500 Kč. Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová a Marie Hrubá
 DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY ZÁBŘEHA A OKOLÍ – SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ PUBLIKACE. O Velikonoční neděli, 16. dubna 2006
v 16.00 hodin, proběhne v Katolickém domě v Zábřeze slavnostní uvedení publikace Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí autorů Františka Johna a Aleše Pátka. Publikace
je završením mapování a dokumentace drobných sakrálních
památek, do kterého se zapojili také skauti a skautky střediska Skalička. Ve foyer Katolického domu bude fotograﬁcká
výstava drobných sakrálních památek, která naváže na výstavy uvedené dříve v Zábřeze a v Šumperku. Účastníci se
mohou od 14.00 připojit k přátelskému posezení „Velikonoční beránek“. Kniha, kterou vydalo město Zábřeh, naváže na
ediční řadu publikací věnovaných historii a památkám obce
a okolí.
Redakce

Děkuji všem za blahopřání a dary k narozeninám, především za společenství pohody v kostele i v katolickém domě. Děkuji za pomoc o které vím,
i za tu, která mi zůstala utajena.
P. František Eliáš
 PODĚKOVÁNÍ přišlo z mírovské věznice, kde v prosinci loňského roku uspořádala Charita Zábřeh setkání, na kterém byly předány balíčky a kde zahrála a zazpívala
Rytmická schola od svatého Bartoloměje. Poděkování patří zpěvákům i Tomáši Kobzovi za jeho práci s vězni.
Za spoluvězně poslal Jiří Klásek
- Charita hledá dobrovolníka pro dopisování s odsouzeným z věznice Mírov. Zájemci
mohou s žádostí o bližší informace kontaktovat Tomáše Kobzu (číslo 603 781 363).

B
Blahopřání

Farníci z Klášterce přejí k významnému životnímu jubileu paní ANNĚ UVÍROVÉ
z Klášterce hojnost Božích milostí a Božího požehnání. Zároveň touto cestou děkují za
dlouholetou výzdobu a úklid místního kostela.
AVIZUJEME POZVÁNÍ NA POUŤ DO KLÁŠTERCE NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ.
POŘAD BOHOSLUŽEB pondělí 17. dubna: 7.20 – farní mše svatá
10.30 – poutní mše svatá, 14.30 – svátostné požehnání
farnost Klášterec
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁBŘEŽSKA

Charita Zábřeh ve spolupráci s partnery Městem Zábřeh a Mikroregionem Zábřežsko uspěla v rámci vyhlášeného grantového schematu Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji spadajícího pod Společný regionální operační program ﬁnancovaný Evropskou unií, s předloženým
projektem: „Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska“. Projekt
má za cíl během 18 měsíců připravit podklady pro komunitní plán oblasti. V rámci jeho realizace budou sbírána potřebná data, organizovány besedy s veřejností, uživateli, politiky i poskytovateli a debatováno nad žádoucí budoucí podobou
sociálních služeb. Dále dojde k vytvoření katalogu již dostupných sociálních služeb,
webové prezentace KP, budou zorganizovány dny otevřených dveří u poskytovatelů.
V tuto chvíli aktuálně probíhá konzultace s pracovníky olomouckého krajského úřadu
nad uznatelností jednotlivých rozpočtovaných nákladů a možností etapování jednotlivých akcí. Veškeré další informace Vám budou dostupné i prostřednictvím zábřežského zpravodaje v jeho dalších číslech. Aktuálně hledáme zaměstnance, který by nám
s procesem komunitního plánování (dále jen KP) pomohl (viz přiložený inzerát).
Komunitní plánování sociálních služeb vychází z myšlenky, že rozhodnutí, která ovlivňují určitou lokalitu a životy lidí, kteří v ní žijí, je nejlepší činit v této lokalitě
a spolu s těmito lidmi. V rámci procesu KP se tedy budeme chtít společně s Vámi radit
o budoucím nastavení sociálních služeb, budeme se chtít dozvědět, co tu kolem nás
chybí a co by bylo dobré zbudovat např. pro seniory, zdravotně postižené, naše děti či
mládež. Budeme muset také umět zareagovat na měnící se sociodemograﬁckou strukturu obyvatelstva.
Přitom vycházíme z přesvědčení, že jen Vy sami máte největší zkušenost s tím, jakou pomoc Vy nebo Vaši blízcí potřebují a jak by tato pomoc měla vypadat. V okamžiku, kdy nám toto sdělíte, máte jistotu, že tento Váš hlas nezapadl, že bude brán vážně
a že o něm bude dále uvažováno. Výsledné podobě dohody, jak a v jakém pořadí jednotlivé věci řešit, se říká komunitní plán.
CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ ve spolupráci s partnery Městem Zábřeh a Mikroregionem Zábřežsko koordinátora projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska“, který byl podpořen z prostředků Evropské unie, v rámci programu SROP 3.2.
Požadujeme: minimálně vyšší odborné vzdělání nejlépe sociálního směru, vhled do praxe komunitního plánování, znalost typologie a sítě sociálních služeb, zkušenost s vedením lidí a řízením procesů či projektů vítána, ochotu dále se vzdělávat a zavádět nové postupy a principy
do praxe,připravenost pracovat v duchu křesťanských zásad a etických principů, komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz sk.B,
praxe v řízení motorového vozidla, trestní bezúhonnost.
Nabízíme: dlouhodobě udržitelné pracovní místo, nástup dle dohody, možný ihned, zajímavé
ﬁnanční ohodnocení, možnost seberealizace a osobního růstu
Zájemci o tuto práci nechť doručí strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu Charity Zábřeh do 5. dubna 2006.
Bližší informace o nabízeném postu a podmínkách práce podá ředitel Charity Zábřeh
Jiří Karger, (tel.: 583 412 588, mobil: 736 509 430, email: jiri.karger@charitazabreh.cz).

DUBEN V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.

9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
16. 4.

18. 4.
18. 4.
19. 4.
22. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.

Výroční schůze Spolku Metoděj Zábřeh
14.30
Výroční schůze tělovýchovné jednoty OREL
14.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek –příprava velkonoční dílny
9.00
Velikonoční dílna - Pro MŠ a děti s maminkami na MD
9.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Janáčkovo kvarteto a Alfréd Strejček
19.30
Na programu J. Haydn – Sedm posledních slov vykupitelových..
Vstupné 60 Kč, žáci ZUŠ 20 Kč.
Čas pro tebe - Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví
15.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek - Velikonoční rozjímání
9.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Velikonoční beránek
14.00
Přátelské posezení při tradičním velikonočním pokrmu a moravských vínech. Velikonoční zvyky – malování kraslic, zdobení perníčků, pletení pomlázek. Hudba. Vstupné dobrovolné.
Klub maminek - Příprava burzy
9.00
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem
14.00
Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč.
Občerstvení zajištěno.
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Tři mušketýři
7.00
Zájezd na muzikálové představení v pražském divadle Broadway.
Přihlášky na 731 465 717.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek
9.00
Problémy v partnerském soužití – přednáší Mgr. Marta Lexmanová DiS.
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30

J A R N Í B U R Z A dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček
Středa 19. 4.
Příjem zboží
9.00 – 12.00 14.00 – 19.00
Čtvrtek 20. 4.
Prodej zboží
9.00 – 12.00 14.00 – 18.00
Pátek 21. 4.
Výdej zboží
16.00 – 18.00
Na květen připravujeme
6. 5. – HOSTÝN, HULÍN – návštěva významných sakrálních památek
14. 5. – SVÁTEK MATEK – sváteční odpoledne s kulturním programem
20. 5. – POHÁDKOVÝ LES – tradiční setkání s pohádkovými postavičkami
POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM JANEM BURIANEM - interaktivní výstava
Více informací najdete na www.katak.cz

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 SBÍRKA Z NEDĚLE 26.BŘEZNA: Postřelmov 2.970 Kč + 1.000 Kč dar, Lesnice
1.400 Kč, Dlouhomilov 700 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
 PŘÍLEŽITOST K „PŘEDVELIKONOČNÍ“ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
Postřelmov: úterý od 17.30 hodin, příp. po mši sv., pátek od 17.15 do mše sv.,
Květná neděle 15.30 – 17.30 (cizí zpovědník)
Leština: středa od 17 hodin, příp. po mši sv.
Chromeč: čtvrtek od 17 hodin, příp. po mši sv.
Kolšov: pátek od 16 hodin do mše sv.,
 UPŘÍMNĚ DĚKUJI VŠEM, kteří se zapojili do adorační dne farnosti Postřelmov ať už v tiché modlitbě, nebo přípravou společné adorace v Postřelmově,
Chromči, i v Sudkově. Pán Bůh vám vše odplať.
 DĚKUJI ROVNĚŽ VŠEM, kteří tuto sobotu pomohli s předvelikonočním úklidem kostela sv. Matouše v Postřelmově. Pán Bůh vám vše odplať.
P. Jiří Putala
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 26. BŘEZNA: Štíty 2.880; Horní Studénky 2.650
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 SBÍRKY Z NEDĚLE 26. BŘEZNA: Hoštejn 630; Kosov 370; Lubník 560; Tatenice 1.230 Kč „Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI V HOŠTEJNĚ můžete přijmout ve
čtvrtek 6. dubna od 17 hod. Zpovídat bude P. Stanislav Suchánek.
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 19. března 2006: Mohelnice 5.243; Úsov 688; Studená Loučka
420 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
 NOVÁ XENOFOBIE. VÁLKA S TEROREM, ISLÁM A EVROPA. V Divadle
hudby v Olomouci, v úterý 28. března v 17 hod. přednáší Pavel Barša.
Pavel Barša je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a docentem politologie na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem
a spoluautorem mnoha knih, které vzbudily zaslouženou pozornost: Imanence
a sociální pouto, Západ a islamismus - střet civilizací nebo dialog kultur?... Přistěhovalectví a liberální stát - imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě
a Česku.
Redakce

PŘEDSTAVUJE SE FARNOST HORNÍ STUDÉNKY.

Zveme Vás dnes k nahlédnutí do života farnosti svatého Leondarda v Horních Studénkách, starobylého poutního místa, kam po staletí putovali poutníci,
aby si u našeho patrona vyprosili ochranu pro domácí zvířata. Vždyť u nás na horách, v kraji pastevců,
kde se na polích nejvíce rodí kamení, závisel na životě a zdraví dobytka mnohdy i život lidí.
My se s Vámi v tomto čase, kdy se blíží Velikonoce,
chceme podělit o něco mimořádného, co jsme prožívali v loňském roce. Právě v minulém roce, kdy naše
farnost zůstala po část roku bez duchovního správce, se nám podařilo více jak po třiceti letech obnovit
tradici Božího hrobu. Někomu se možná bude zdát,
že to není nic neobvyklého, ale pro nás to bylo něco
opravdu výjimečného a jsme pevně rozhodnuti tuto
obnovenou tradici zachovat i do budoucna.
Někteří z nás si na Boží hrob pamatovali z dětství, jiní to zažili poprvé a žasli. Atmosféra u Božího hrobu v kostele v Horních Studénkách je skutečně mimořádná. Hrob je
připraven ve vstupní předsíni kostela pod kůrem, vchodové dveře jsou zatemněny, potaženy bílým plátnem, uzavřený malý prostor je osvětlen svícemi a vyzdoben květinami. Při vstupu dovnitř máte pocit, že jste skutečně vstoupili do onoho skalního hrobu,
kde spočíval Ježíš po svém ukřižování. Boží hrob se otvírá po obřadech Velkého pátku,
kdy kněz přenáší svátost oltářní od obětního stolu do svatostánku, který je umístěn
nad sochou Krista v Božím hrobě. Kněz prochází celým kostelem a za ním jdou věřící. Všichni procházíme stejnou cestou, jakou u nás v kostele doprovázíme naše zemřelé na jejich poslední cestě. Tato skutečnost, kterou máme každý ukrytou hluboko ve
svém srdci, se podivuhodně spojuje s atmosférou Velkého pátku. Po přenesení nejsvětější svátosti a jejím vystavení v Božím hrobě, následuje večerní adorace. Podobně je
tomu v průběhu sobotního dne, kdy se věřící střídají v tiché adoraci. U vchodu do Božího hrobu stojí na stráži hasiči ve stejnokrojích a dodávají všemu vážnou a slavností
atmosféru. Jestliže chcete společně s námi prožít letos něco neobvyklého, přijeďte se
k nám do Horních Studének podívat. Srdečně zveme. Marie Rýznarová

***

Poštou přišlo několik „žalků“ z autorského pera Tomáše Ulricha, rodáka z Mohelnice,
toho času jezuity. Jeden, přímo velikonoční – pro vás:
Žalek 23., díkůplný
tkám si na svatební šaty; skvělou přízi dostal jsem
Beránčí vlnu s vůní máty; dlouho a jemně spřádal jsem
klubek svých konců nedohlédám; součásten stavu tkalcovského
úbolně moudrost Mistra hledám; na šaty syna královského
tkám si na svatební šaty; vše potřebné už dostal jsem
jsa útek rubínově zlatý; všechny kříže protkávám.

