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SEDMÁ 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, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn,
Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě;
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodin si zřídil na nebi trůn

ŽALM 103
1: Sk 1,15-17.20-26
2: 1 Jan 4,11-16
Ev: Jan 17,11b-19
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příští neděli latinské č. 509

Co zůstane z našeho života
a co trvá i po něm?
Když nás Bůh miluje,
činí tak s veškerou vážností
a radostí.
Věčná láska nás oslovuje
a přijímá – navždy.
„ze stolu Božího slova“

Úterý 30. května
Středa 31. května
Čtvrtek 1. června
Sobota 3. června
Neděle 4. června

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka
Památka sv. Karla Lwangy a druhů
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 Milé děti, Sedmikrásek vás zve na pravidelné setkání v neděli při hrubé mši svaté v 8.30 hod.
 Senioři se sejdou ve Svébohově v pondělí 29. května v 17 hod. v klubovně.
Marie Šanovcová
 Katecheté se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 1. června od 19 hod.
P. Vratislav Kozub
 Možnost svátosti smíření v zábřežském kostele sv. Bartoloměje bude první pátek v měsíci, 2. června od 15 hod.
P. Vratislav Kozub
 Příští neděli, 4. června doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od
sv. Bartoloměje.
Radomír Friedl
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde ke svému jednání v pondělí 5. června 2006 v 19 hod. v Katolickém domě. Účast, pokud možno všech, důležitá.
P. František Eliáš
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH VÁS ZVE
 V sobotu 3. června pořádá pravidelnou pouť
do Koclířova, na kterou pojedeme velkým autobusem. V červenci se pouť do Koclířova nebude konat, proto prosíme všechny zájemce, aby využili příležitosti a nahlásili se včas.
 V sobotu 1. července nás zve jáhen Pavel Hödl do Záhorovic
na primiční mši svatou. Odjezd z Valové v 6 hod., cenu 250 Kč je
nutné zaplatit při nahlášení účasti. Na obě poutě se hlaste na tel. 583 414 512 v době 7- 8.30 hod., večer po 19 hodině, případně v poledne. Ve středu a v neděli také
osobně po mši svaté.
Ludmila Korgerová

NOVOKNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 24. června 2006 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci
udělí olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner kněžské svěcení zábřežskému
jáhnu Pavlu Hödlovi.

AŽ K PROLITÍ KRVE. Možná někdo z Vás - pamětníků - si vzpo-

míná na vzácné manžele Kubíčkovy, kteří pravidelně navštěvovali kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze; paní pracovala ve spořitelně, pan
MVDr. Kubíček působil coby veterinární lékař. Mimochodem byl
v roce 1946 zvolen starostou v Zábřehu. Tuto rodinu navštěvoval
P. MUDr. Ladislav Kubíček - bratranec pana MVDr. Kubíčka, který
byl před dvěma lety, 11. září 2004 brutálně zavražděn na třebenické
faře v litoměřické diecézi.
Paní MUDr. Marie Svatošová - zakladatelka hospicového hnutí v ČR, autorka knih „Až k prolití krve“, „ O naději“, „Náhody a náhodičky“, „Hospice a umění doprovázet“, „Hospic slovem a obrazem“ vzpomíná na svého dlouholetého zpovědníka a duchovního rádce, lékaře a kněze
P. MUDr. Ladislava Kubíčka a po celé republice o této charismatické osobnosti vydává svědectví. Kniha MUDr. Marie
Svatošové „Až k prolití krve“ se ihned po svém vydání stala podle oﬁciálního týdenního žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů nejprodávanější českou knihou.

V úterý 13. června 2006 dopoledne připravujeme besedu MUDr. Svatošové se studenty Střední odborné školy sociální péče v Zábřehu o hospicovém hnutí v naší republice.
K večeru v úterý 13. června 2006 v Katolickém domě v Zábřeze plánujeme besedu
s paní MUDr. Svatošovou, která bude spojena s autogramiádou zmíněné úspěšné knihy „Až k prolití krve“ o úžasném člověku P. MUDr. Ladislavu Kubíčkovi, který mimo
jiné měl dlouholetý vřelý vztah k příbuzným a dalším přátelům v Zábřeze. Nenechte
si tuto dlouho plánovanou besedu ujít – všichni jste srdečně zváni!
Ing. Mgr. František Srovnal
VÍKENDOVÁ AKCE PRO MINISTRANTY. Zvu ministranty na víkendový pobyt do
Starého Města pod Sněžníkem, který se uskuteční ve dnech 9.-11. 6. 2006. Ubytování
bude na faře u P. Piotra Grzybka. Odjezd ze Zábřehu je v pátek 9. 6. po večerní mši sv.
od fary. Cena pobytu: 250 Kč (v ceně je doprava, strava, ubytování). Podrobné informace jsou k dispozici na ministrantské nástěnce v sakristii. Přihlášky do 4. června.
Marek Hackenberger
MINISTRANTI POZOR, NEZAPOMEŇTE SI NAPLÁNOVAT!
Úspěšnou spolupráci během tohoto školního roku završíme a odměníme 1. července
2006 na mé primici. Odjezd v sobotu 30. června ve 12.44 hod. z vlakového nádraží
pod vedením Tomáše Skrotta. Sraz ve 12.15 hod. ve vestibulu. V 17 hod. nácvik liturgie v mých rodných Záhorovicích, nocleh na katolické faře v Nezdenicích, snídaně
zajištěna, ráno v 9 hod. slavnostní průvod a v 10 hod. slavnostní mše svatá. S sebou
150 Kč na dopravu, něco málo k sobotní večeři, hygienické pomůcky a slušné oblečení. Nahlaste se závazně u mě do 18. června.
Jáhen Pavel Hödl, tel.: 731 626 519

SBÍRKA NA KŘESŤANSKOU TELEVIZI NOE z neděle 21. května:
Zábřeh 17.490; Jedlí 3.850; Zvole 14.380; Klášterec 3.080; Svébohov 9.100; Hněvkov 500 Kč.
DARY: Zábřeh na opravy 10.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Tuto neděli 28. května je ve farnosti Jedlí sbírka na opravy.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI SE VE VŠECH FARNOSTECH KONÁ SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ
ŠKOLSTVÍ
Vážení bratři a sestry,
jak už mnozí z Vás ví, počátkem tohoto měsíce zahájila na našem území satelitní vysílání nová křesťanská
televizní stanice NOE.
NOE chce být televizí s etickým rozměrem, optimistická pro celou rodinu. Staví na tradičních křesťanských
hodnotách a její snahou je informovat,vzdělávat, dávat
odpočinout, bavit a samozřejmě nabízet možnost duchovního růstu.
Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás doposud nemají možnost satelitního příjmu,
TV NOE doporučuje pro jednotlivé oblasti ﬁrmy, které zájemcům poskytnou technickou pomoc pro příjem signálu naší stanice. Pro oblast příjmu Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a okolí doporučujeme využít služeb elektromontážní ﬁrmy pana
Milana Maláta, který je naší televizí pověřen jako servisní technik pro uvedený
region.
Věříme, že naše televize bude šířit do vašich rodin jen pozitivní hodnoty a dobré
zprávy. Již nyní Vám děkujeme za veškerou podporu, kterou nám prokazujete.
P. Leoš Ryška, ředitel TV NOE
Vážení přátelé,
nabízím Vám technickou pomoc při zřizování přijímače pro sledování křesťanské
televize NOE. V naší oblasti je nejdostupnější (pokud nejste v dosahu kabelové
televize) příjem satelitním přijímačem. Tento přijímač je v postatě možné připojit
na kteroukoliv televizi, podmínkou je ovšem správná instalace.
TV NOE vychází vstříc svým divákům a dohodla dodávku levných satelitních přijímačů od velkoobchodního dodavatele. Cena takovéhoto kompletu (bez montáže) je cca 2700Kč.
Pokud budete mít zájem o dodávku takovéhoto přijímače, jsem určen ředitelem TV NOE P. Leošem Ryškou jako servisní technik pro naši oblast. Rád Vám
pomohu s technickým řešením Vašich požadavků a dodávkou satelitního přijímače. V případě zájmu mne kontaktujte na telefonu 737 249 250 (mobil), nebo
583 444 240 (pevná linka).
Milan Malát Zvole 217
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.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
Sbírky na televizi NOE z neděle 21. května: Postřelmov 5.830 Kč + 2.000 Kč dary,
Chromeč 3.850 Kč, Lesnice 3.330 Kč, Dlouhomilov 860 Kč.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka studujících se sejde v pátek po mši sv. tj.
asi v 18.45 hodin na faře.
 Na „SVATODUŠNÍ VAJEČINOVÝ TÁBORÁK“ jste zváni v neděli 4. června odpoledne od 14.30 hodin na farní zahradu v Postřelmově. Kromě vaječiny, příležitosti k opečení špekáčků a drobného občerstvení se můžete těšit i na muziku v podání
p. Kučery a p. Urbana z Kolšova.
P. Jiří Putala

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky na televizi NOE z neděle 21. května: Hoštejn 1.370, Kosov 1.160 (pouť), Lubník 1.000, Tatenice 1.870 Kč.
„Pán Bůh zaplať“P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky na televizi NOE z neděle 21. května: Štíty 3.220,-, Horní Studénky 3.000, Cotkytle 3.370Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

ROK VE FARNOSTI KLÁŠTEREC

Náš kostel je postaven na základech starého benediktinského kláštera a je zasvěcen zvěstování Páně.
Je odedávna regionálně významným mariánským poutním místem. Spojujeme věřící z okolí Klášterce, zejména z Vyšehoří, ale i z Olšan, Bušína a Bohutína. Stavíme na tradicích předchozích generací,
vážíme si díla našich předků a snažíme se je zvelebit. Společenství s velkou úctou slaví všechny důležité církevní svátky, snažíme se obnovovat i ty, které byly během totality zapomenuty.
Staráme se o to, aby byl náš kostel vždy pečlivě uklizen a vyzdoben. Mši svatou pravidelně doprovází náš dětský pěvecký sbor. Náš duchovní život obohacují v půstu křížové cesty a křížové cesty pro
děti, o velikonocích naše děti a mládež připravují již tradičně velikonoční pašije, v květnu jsou to
každodenní májové pobožnosti. O vánocích organizuje dětský sbor jesličkové pásmo, které přitáhne
všechny děti i jejich rodiče z okolí, všichni se mohou zapojit. Velmi důležitou součástí evangelizace
v obci je tříkrálová sbírka.
Významnou součástí naší farnosti je společenství živého růžence. Organizuje společné pobožnosti, stráž u Božího hrobu, podílí se na pořádání oslav významných církevních svátků, pečuje o vzornou výzdobu a úklid kostela a fary. Dále pomáhá těm, kteří se již nemohou ze zdravotních důvodů
účastnit bohoslužeb. Naše společenství je duchovně obohaceno také tím, že jeden z farníků je členem řádu svatého Huberta. Fara v Klášterci zůstala důležitým místem setkávání
i po odchodu našeho duchovního správce, slouží pro pravidelné zkoušky dětské
scholy, scházíme se zde v rámci pastorační a ekonomické rady, rekreují se tu mladí křesťané z blízka i daleka v rámci programu pro mládež. Rádi Vás uvítáme při
příležitosti některého z významných církevních svátků.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Nejenom seniory zveme na úterý 30. května na
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM.
Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr.
Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč.
Občerstvení zajištěno.
 Výtvarník Zdeněk Burian ovlivnil několik generací chlapců i děvčat svým originálním pohledem na historii, indiány,
dobrodružné výpravy zlatokopů a další témata. Interaktivní
výstava POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM
BURIANEM zajímavou formou přibližuje život a dílo tohoto
akademického malíře, kterého výtvarné rekonstrukce prehistorické fauny, pravěkých lidí, zvířat a krajiny proslavily po celém světě. Výstava, kterou v Katolickém domě Zábřeh s podporou města Zábřeh a ve spolupráci se sdružením TELEPACE Ostrava realizuje Spolek Metoděj Zábřeh bude zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 12. června v 18. hodin. Výstavu můžete navštívit v pracovní dny až
do pátku 23. června v době od 8. do 16. hodin. Případný jiný termín si můžete
domluvit na telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717, případně prostřednictvím
e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz
POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU pro mladé lidi od 13 roků na téma: „Jak
chutná svoboda, kterou nám dal Pán?“ Duchovní obnova se bude konat v krásném prostředí bývalé myslivny v lese u Dzbele (Dzbel u Konice) ve dnech 9.-10.
června. Začínáme mší svatou v pátek v 19 hod. a oﬁciální zakončení bude v sobotu v 19 hod. mší svatou. Protože jsme omezeni kapacitou místa je nutné přihlásit se do neděle 28.5.tohoto roku. P. Josef Opluštil, Bouzov 7, PSČ: 783 25, tel.
585 346 291, mobil 608 711 300, mail: fara.bouzov@volny.cz.
PŘIPRAVUJEME na sobotu 24. a neděli 25. června pěší pouť do Králík. Podrobné
informace se přes FI dozvíte později.
Radomír Friedl

Blahopřání

Dne 2. června 2006 se dožívá životního jubilea 80. narozenin

paní Růžena Krobotová ze Zábřeha.
K tomuto významnému dni, jí za její lásku a obětavost přejí
hodně zdraví do dalších let Zdeňka s manželem, vnuk Honzík, vnučka Janička. Farní rodina se k přání připojuje s poděkováním za léta péče o výzdobu kostela a přeje hojnost
Božího požehnání a naplnění životních přání.

