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číslo 20
PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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, tys nám poslal Vykupitele
a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou
a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
ŽALM 22 Budu

Amen

tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

1: Sk 4,8-12

2: 1 Jan 3,18-24

Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příští neděli Břízovo č. 503

Přicházet k Ježíši
znamená věřit v Ježíše.
Zůstávat v něm
není věcí pocitu a nálady,
ale živého činu:
žít víru a milovat.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Jan 15,1-8

Úterý 16. května

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

SVÁTEK MATEK. Městská organizace KDU-ČSL Zábřeh, Spolek Metoděj a místní organizace Mladých křesťanských demokratů si Vás
dovolují pozvat na oslavu Svátku matek. Oslava našich maminek a babiček se uskuteční tuto neděli 14. května v Katolickém
domě v Zábřeze. Začátek ve 14.30 hod. V kulturním programu
vystoupí pod vedením manželů Jarmarových dětský pěvecký soubor „Světýlko“
a taneční skupina ZUŠ pod vedením paní Danuše Koryčánkové. Občerstvení zajištěno.
Všechny vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé
 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH se uskuteční tuto neděli
14. května. Odjezd z Valové ve 13 hod.
Ludmila Korgerová
 SETKÁNÍ KATECHETŮ bude na zábřežské faře v pondělí 15. května
od 19 hod. Hlavním bodem programu bude výlet dětí, které navštěvují hodiny náboženství.
P. Vratislav Kozub
 FARNÍ MUZEUM zve k návštěvě muzea, věže a kostela sv. Bartoloměje i věže kostela sv. Barbory ve čtvrtek 18. května od 18 do 21 hodin, kdy se v rámci Mezinárodního dne muzeí, budou konat večerní
prohlídky. Po setmění budou mít návštěvníci možnost netradičního
pohledu z obou věží.
Za Farní muzeum Petr Krňávek
 Kněží zábřežského děkanátu se tentokrát sejdou na svém pravidelném měsíčním setkání ve středu 17. května ne v Zářeze, ale v Olomouci, aby v roce arcidiecéze prohloubili spolupráci s otcem arcibiskupem a úřady arcidiecéze. V Zábřeze
zastupuje P. Josef Opluštil.
P. František Eliáš
 POUŤ DĚKANÁTU. V sobotu 20. května nás pak
otec arcibiskup Jan zve na každoroční pouť do olomoucké katedrály k modlitbám na
úmysl obnovy našich rodin
a nová duchovní povolání. Program letos začíná návštěvou míst celodiecézního významu, souvisejících
s působením a řízením arcidiecéze (kurie, arcibiskupské rezidence, Arcidiecézní charity, Arcibiskupského
kněžského semináře, případně Arcibiskupské knihovny či CM teologické fakulty). Program v katedrále začíná v 17 hod. (růženec, adorace) a od 18 hod. mše svatá
koncelebrovaná otcem arcibiskupem a kněžími děkanátu. Odjezd autobusem z Valové bude ve 13 hod. Pokud chcete jisté místo v autobuse, hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 583 414 512.
P. František Eliáš

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - MÍSTNÍ SKUPINA ZÁBŘEH PŘIPRAVUJE A ZVE!
V pátek 19. května 2006 v 17 hod. do Katolického domu v Zábřeze,
Sušilova ul. č. 38 na besedu s lidmi, kteří přežili věznění v komunistických žalářích. Pan Jan Janků odsouzený v roce 1949 za velezradu ke dvacetiletému pevnostnímu vězení na Mírově a pan Vlastimil Majer odsouzený v roce 1951 za velezradu a sabotáž k patnácti letům vězení v Jáchymově a Leopoldově.
Nenechte si ujít příležitost vyslechnout svědectví našich občanů, které hlídali
bývalí gestapáci, kolaboranti s nacisty, kteří se vydávali se za „pokrokové“ budovatele socialismu. Jak vypovídají přednášející, snesli útrapy věznění díky skautské
odvaze a hluboké víře v Boha. Nashledanou 19. května 2006 v 17 hod. v Katolickém domě!
Ing. Mgr. František Srovnal
 ZAHRADNÍ POSEZENÍ pořádá Spolek Metoděj v sobotu
20. května 2006 v 15 hod. na zahradě Katolického domu v Zábřeze. Hudba bude vyhrávat k poslechu i tanci. Přichystáno bude
občerstvení, makrely, táborák a soutěže.
 POHÁDKOVÝ LES je součástí zahradního posezení. Srdečně zveme rodiče s dětmi na VI. ročník procházky pohádkovým lesem. Start od 15 do 16 hod.
v Krumpachu u lihovaru. Startovné 25 Kč.
 PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Vážení přátelé, v těchto dnech
do vašich poštovních schránek obdržíte předvolební letáček, jehož prostřednictvím můžete podpořit některou neziskovou organizaci. Mimo jiné můžete dát
svůj hlas dostavbě školy pro tři sta dětí na Haity. Pokud chcete pomoci dobré věci,
můžete do 29.5. 2006 poslat vyplněný lístek s Vaší volbou na uvedenou adresu
(chcete-li ušetřit poštovné, můžete lístek donést na Charitu Zábřeh).
Za Charitu Zábřeh Eva Polášková
 PETICE. Od tohoto týdne se můžete ve svých kostelích vyjádřit k petici na
ochranu sakrálních památek a k petici proti prodeji kostela sv. Michaela na Starém Městě v Praze. Vysvětlující text bude přiložen u archů.
Redakce

Do stavu manželského hodlají vstoupit :
Ve farním kostele Zářeze v sobotu 3. června
Libor Chmelař z Dubicka a Pavla Michálková z Lukavice
V kostele sv. Mikuláše v Maletína v sobotu 10. června
Jaromír Mlčůch z Maletína a Miluše Ondrejičková z Maletína
V kapli sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově
Ondřej Šváb a Andrea Holínková z Drozdova

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA KŘESŤANSKOU TELEVIZI NOE.
SBÍRKY Z NEDĚLE 7. května: Zábřeh 8.530; Jedlí 2.100; Zvole 3.640;
Klášterec 1.530; Svébohov 1.550 Kč. DARY: Zábřeh na topení 500, na
opravy 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: ze Zábřehu byla dne 7.5. 2006 předána částka 5.250 Kč. Všem dárcům
„Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
 VÝROČÍ OTEVŘENÍ BARBORKY. 15. května uběhne 10 let od otevření a vysvěcení prodejny Barborka v Zábřeze. K tomuto výročí vyhlašuje prodejna od neděle 15. do soboty 20. května týden 15 % slev.

MISIE 2006

V minulém díle našeho „miniseriálu“ jste se mohli dočíst o chystané „misionářské výpravě“ nás, studentů Teologického konviktu v Olomouci, na Zábřežsko. Po tomto malém
„entrée“ bychom se Vám dnes rádi představili. Kým jsme, čím žijeme, kam směřujeme.
Jsme parta třiceti více či méně mladých mužů, kteří v nejrůznějších fázích svého života zaslechli Boží volání ke kněžství a na tuto výzvu odpověděli radostným „Ano“. Vydali
jsme se tedy na cestu, která mnohem spíš než dálnici s mnoha odpočívadly a motoresty
připomíná kamenitou a strmou stezku s množstvím obtížně zdolatelných překážek, nicméně vedoucí nádhernou krajinou, stezku, která nás přes všechno nepohodlí jako jediná
dovede k vytouženému cíli. Teologický konvikt je na této cestě jen pomyslnou první etapou, během níž bychom náš souhlas s Božím povoláním měli přetavit ve skutečnou touhu,
prohloubit přátelství s Ježíšem a naučit se to vše vyjadřovat i v našem každodenním životě – životě v modlitbě, práci, studiu i odpočinku. Především k tomu je zaměřena naše přípravná formace v olomouckém konviktu. Slavení Eucharistie, modlitba, rozjímání, četba
a meditace Písma svatého, případně jiné duchovní literatury na straně jedné, na druhé pak
základy ﬁlosoﬁe, liturgiky, katechismu, latiny, řečtiny, stejně jako intenzivní studium jednoho ze současných světových jazyků tvoří bohatou náplň našich „konviktních“ dnů.
Další, velmi významný aspekt naší formace je život ve společenství. Vždyť jsme lidé
různého věku a různých životních zkušeností. Z metropolí i samot. Sportovci i vášniví čtenáři. Příznivci opery i metalu. Student s železničářem, bankéř s důlním inženýrem, restaurátor s policistou, barman s mechanikem. Světskými měřítky posuzováno nás víc rozděluje
než spojuje. Nicméně fakt, že se letos sešla v olomouckém konviktu výborná parta táhnoucí za jeden provaz (což neznamená, že v minulých letech tomu bylo jinak), svědčí o tom, že
existují měřítka ještě jiná – mnohem důležitější.
Představa, že my všichni, kteří jsme se na onu kamenitou stezku vydali, na ní vydržíme
a dojdeme do cíle, je sice krásná, současně však, obávám se, poněkud optimistická. Čekají
na nás mnohé překážky, úskalí a pochybnosti, ale pokud budeme mít neustále na zřeteli,
že tam, kde končí možnosti nás, lidí, přichází Bůh s možnostmi, jež neznají hranic, může
se i ona optimistická vize stát realitou. K tomu nám, prosíme, dopomáhejte svými modlitbami.
Jan Primus, Teologický konvikt, Olomouc
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.

FARNOST SVÉBOHOV

V neděli 21. května farnost Svébohov a Orel – Stojanova župa Zábřeh
vás zvou na žehnání župního praporu, které se uskuteční při slavnostní mši svaté v 10.30
hod. v chrámu Panny Marie Nanebevzaté ve Svébohově. Slavnostní průvod vychází od kulturního domu
v 10.15 hod.
Arcibiskup Jan Graubner požehná zrestaurovaný prapor Stojany župy jejímž patronem je arcibiskup Antonín Cyril Stojan, který mimo jiné také působil ve Svébohově.
Po skončení obřadu bude připraveno občerstvení (můžete si zakoupit oběd) a posezení v kulturním domě s možností prohlídky výstavky o životě farnosti. Od 14 hod. bude připraven „den sportu“.
Pokud vše vyjde podle plánu, můžete se těšit také na setkání
s pracovníky a s ředitelem TELEVIZE Noe P. Leošem Ryškou.
K dispozici bude propagační stánek studia Telepace a televize
NOE.
 V úterý 23. května u kapličky Panny Marie La Salettské na malé straně bude
od 19 hod. májová pobožnost. Zveme všechny ctitele Panny Marie La Salettské.
Při opravdu nepříznivém počasí se sejdeme v kostele.
 Ve čtvrtek 25. května v sále kulturního domu přednáší doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. na téma „Žhavé problémy ve výchově dětí“. I tato přednáška je organizována pod patronací konviktu Olomouc.
Pastorační rada farnosti Svébohov
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 Sbírky z neděle 7. května: Hoštejn 750, Kosov 290, Lubník 530, Tatenice 1.000
Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 POUŤ DO KATEDRÁLY. V sobotu 20. května nás otec arcibiskup Jan zve na
pouť do olomoucké katedrály na úmysl obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. Odjezd autobusu: Lubník 13 hod., Tatenice 13.10 hod., Hoštejn 13.20 hod.,
Kosov 13.25 hod. V rámci pouti navštívíme od 15 do 16 hod. arcibiskupský palác.
 POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU V KOSOVĚ bude v neděli 21. května.
Mše svatá v 10 hod. (mše svatá v Hoštejně bude ve 14.30 hod.)
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. května: Štíty 1.920, Horní Studénky 1.700 , Cotkytle 880 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 7. května 2006: Mohelnice 4.011; Úsov 881; Studená Loučka
385 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
 POZVÁNKA DO MATEŘSKÉHO CENTRA „OVEČKA“.
Ve čtvrtek 18.5. šátkování aneb jak nosit miminka a batolata
- především srdečně zveme nastávající maminky a maminky
s dětmi do 1 roku.
Ve čtvrtek 25. 5. zkrášlujeme textil - savová technika.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 Sbírka z neděle 7. května: Postřelmov 2.910 Kč, Chromeč 2.250 Kč, Sudkov 1.320 Kč, Lesnice 2.910 Kč + 1.000 Kč
dar, Dlouhomilov 1.220 Kč. Příští neděli bude v našich farnostech sbírka na křesťanskou televizi Noe.
 Příprava na biřmování: Skupinka studujících se sejde
v pátek po mši sv. tj. asi v 18.45 hodin na faře.
 V sobotu 20. května nás otec arcibiskup Jan zve na pouť
do olomoucké katedrály na úmysl obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. Pojedeme společně s farností Šumperk, přihlásit se ještě můžete u paní Matějové, tel. 583 437 456.
 Mše sv. v Sudkově bude proto v sobotu 20. května výjimečně v 8.00 hodin dopoledne.
 Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého oslavíme v Chromči příští neděli tj. 21.
května. Mši sv. bude slavit P. Jan Bleša v 8.00 hodin dopoledne. Po mši sv. bude
P. Bleša udělovat novokněžské požehnání. Novokněžské požehnání můžete přijmou také po mši sv. v Lesnici a v Dlouhomilově.
 Ten den bude mše sv. v Postřelmově až v 11.00 hodin.
 Příští neděli bude májová v Postřelmově výjimečně ve 14.30 hodin v kostele.
Zazpívá při ní chrámový sbor a po májové bude P. Jan Bleša udělovat novokněžské požehnání.
 V neděli 21. května ve 14.30 v kostele sv. Jakuba v Lesnici můžete vyslechnout
zpívané pašije v podání Scholy z Rapotína.
 Setkání pastorační rady farnosti Postřelmov bude v pondělí 22. května po májové pobožnosti tj. asi v 19.15 hodin večer.
 K další Biblické hodině jste zváni v Lesnici ve středu 24. května. Začneme probírat knihy Královské a I. knihu Mojžíšovu.
P. Jiří Putala

