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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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SLAVNOST 
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
je velkým darem 
pro každého z nás - anebo přesněji - 
tato slavnost nám klade před oči 
velký Boží dar, dar Ducha Svatého. 
Je to náš největší přítel, 
průvodce, „důvěrník“. 
A proto se nemusíme bát mu ukázat 
své stinné stránky, 
svůj vzdor vůči Kristu. 
Duch Svatý má moc proměnit 
naše stíny ve světlo – 
prosme jej o to. 

P. Angelo Scarano

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů 
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu 
a společenství věřících provázej působením 
své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                  Amen

ŽALM 104

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
1: Sk 2,1-11                          2: Gal 5,16-25                      Ev: Jan 15,26-27; 16,12-15 
Ordinárium: latinské č. 509                    příští neděli  Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 4. června  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Tuto neděli přijmou v olomoucké katedrále svátost biřmování ti, kteří 
byli v Zábřeze pokřtěni o slavnosti Vzkříšení. 
Pondělí 5. června  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Neděle 11. června  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 Tuto  neděli, 4. června doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od 
sv. Bartloměje.                                                                                        Radomír Friedl

 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde ke svému jednání  v pon-
dělí 5. června 2006 v 19 hod. v Katolickém domě. Účast, pokud možno všech, dů-
ležitá.                                                                                                   P. František Eliáš

FARNOST JEDLÍ 
 Ve čtvrtek 8. června při mši svaté v 17 hod. vzpo-
meneme desetiletého výročí  od úmrtí P. Raimunda 
Haberhauera, který největší část svého kněžského ži-

vota, od roku 1949 až do své smrti, prožil ve službě věří-
cím ve farnosti Jedlí. 

 Zároveň poděkujeme za 90 roků života slečny z fary, jak ji pamětníci oslovu-
jí, paní Ludmily Kobzové, která se tohoto jubilea dožívá 13. června. Věříme, že jí 
zdraví dovolí a bude se s námi moci zúčastnit děkovné mše svaté. Pastorační rada 
farnosti Jedlí se sejde po skončení mše svaté na faře k  oslavě  narozenin i k vyhod-
nocení a uzavření svého čtyřletého období.                                     P. František Eliáš

V sobotu 1. července nás zve jáhen Pavel Hödl do Záhorovic na primiční mši 
svatou. Odjezd z Valové v 6 hod., cena 250 Kč je nutné zaplatit při nahláše-
ní účasti. 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

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, sní-
daně 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



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, kte-
rý byl před dvěma lety, 11. září 2004 brutálně zavražděn na třebe-
nické 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 dopro-
vázet“, „Hospic slovem a obrazem“ vzpomíná na svého dlouholetého zpovědníka 
a duchovního rádce, lékaře a kněze P. MUDr. Ladislava Kubíčka a po celé republi-
ce o této charismatické osobnosti vydává svědectví. Kniha MUDr. Marie Svatošové 
„Až k prolití krve“ se ihned po svém vydání stala podle oficiálního týdenního žeb-
říčku 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 na-
ší republice. 
K večeru v úterý 13. června 2006 v Katolickém domě v Zábřeze plánujeme be-
sedu s paní MUDr. Svatošovou, která bude spojena s autogramiádou zmíněné 
úspěšné knihy   „Až k prolití krve“ o úžasném člověku P. MUDr. Ladislavu Kubíč-
kovi, který mimo jiné měl dlouholetý vřelý vztah k příbuzným a dalším přátelům 
v Zábřeze. Nenechte si tuto dlouho plánovanou besedu ujít – všichni jste srdeč-
ně zváni!                                                                              Ing. Mgr. František Srovnal

MUDr. Marie Svatošová
(www.vira.cz/svatosova, marie.svatosova@seznam.cz)

Do roku 1990 praktická lékařka. 1990 opouští ordinaci, 
aby realizovala myšlenku hospice, kterou zná ze samiz-
datové literatury. Roku 1993 zakládá Sdružení Ecce homo 
pro podporu domácí péče a hospicového hnutí. 8.12.1995 
je pak otevřen první český hospic v Červeném Kostelci. 
Další následují... Zde si můžete poslechnout záznam roz-
hlasového pořadu o hospicích z 26.2.2006 na ČRo Hradec 
Králové v pořadu „Nedělní host“ v rozhovoru redaktor-
kou Evou Zálešákovou.

Na podzim 2003 a na jaře 2004 vzbudila značnou pozornost i její pravidelná 
účast v rubrice „Jak to vidím já“ pořadu „Host do domu“ Českého rozhlasu 2 
Praha. Po znemožnění jejího dalšího působení v tomto pořadu pokračuje ve 
svých zamyšleních „mimo mikrofon“ na www.vira.cz/svatosova. Na webu vira.
cz proběhl s Marií Svatošovou i online rozhovor na téma: Může mít život smysl 
i v nemoci a umírání?



TUTO NEDĚLI SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Toto číslo FI bylo připraveno v předstihu a proto nejsou uvedeny  nedělní sbírky. 

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MINISTRANTY. Zvu ministranty na víkendový po-
byt 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, ubyto-
vání). Podrobné informace jsou k dispozici na ministrantské nástěnce v sakristii. 
Přihlášky do 4. června.                                                                 Marek Hackenberger
      

Vážení přátelé,
nabízím Vám z pověření ředitele TV NOE P. Leoše Ryšky  tech-
nickou pomoc při zřizování přijímače pro sledování křesťanské 
televize. V naší oblasti je nejdostupnější  (pokud nejste v dosa-
hu kabelové televize) příjem satelitním přijímačem. Tento při-
jímač je v postatě možné připojit na kteroukoliv televizi, pod-
mínkou je ovšem správná instalace. TV NOE vychází vstříc svým divákům a do-
hodla dodávku levných satelitních přijímačů od velkoobchodního dodavatele. 
Cena takovéhoto kompletu (bez montáže) je cca 2700 Kč. Pokud budete mít zá-
jem o dodávku takovéhoto přijímače, jsem určen  ředitelem TV NOE  P. Leošem 
Ryškou jako servisní technik pro naši oblast. Rád Vám pomohu s technickým ře-
šením Vašich požadavků a dodávkou satelitního přijímače. V případě zájmu mne 
kontaktujte na telefonu 737 249250 (mobil), nebo 583 444 240 (pevná linka).                                                                                

  Milan Malát Zvole 217

POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BURIANEM
Výtvarník Zdeněk Burian ovlivnil několik generací chlapců 
i děvčat svým originálním pohledem na historii, indiány, dob-
rodružné výpravy zlatokopů a další témata. Interaktivní výsta-
va POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BU-
RIANEM zajímavou formou přibližuje život a dílo tohoto aka-
demického malíře, kterého výtvarné rekonstrukce prehistoric-
ké 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. ho-
din. 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

PŘIPRAVUJEME na sobotu 24. a neděli 25. června pěší pouť do Králík. Podrobné 
informace se přes FI dozvíte později.                                                   Radomír Friedl

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



ŽIVOT VE FARNOSTI ČERVENÁ VODA
Nový rok už tradičně začínáme Tříkrálovou sbírkou. Letos chodilo koledovat 13 sku-
pinek a vykoledovaná částka byla téměř stejná jako loni. 
Před Velikonocemi probíhá v naší farnosti duchovní obnova. Rádi vzpomínáme na 
rok 2003, kdy jsme prožili devítidenní misie s redemptoristy z Hory Matky Boží u Krá-
lík. V roce 2004 byla předvelikonoční „misijní“ obnova a byla to velká vzpruha pro náš 
duchovní život. 
Každý rok se scházíme na farním dnu. Zpíváme s harmonikou, opékáme párky, může-
me se občerstvit limonádou a pečivem nebo pivem. Letos byly připraveny i různé sou-
těže. Na farním dnu se vystřídá až 50 lidí, ale téměř vždy ti samí. 
Slavnost Těla a Krve Páně slavíme v neděli průvodem s kapelou a družičkami k oltá-
řům v širším okolí kostela. 
V době adventní jsou dvakrát týdně roráty. Příchozí dostanou u vchodu kostela zapá-
lenou svíčku a mše začíná světelným průvodem. Po mši svaté jsou věřící zváni na sní-
dani. V postní a adventní době přinášejí děti spolu s obětními dary k oltáři části mo-
zaiky, ze kterých sestavují velký obraz - například. Pána Ježíše vzkříšeného nebo Ježíš-
ka v jesličkách... Na svátek sv. Štěpána předvádí mládež a děti živý Betlém, při kterém 
je sbírka na postižené leprou.
Ve středu po večerní mši svaté se modlíme nešpory, jednou týdně modlitbu růžence,  
v pátek přede mší svatou je půlhodinová adorace. Máme dvě společenství živého rů-
žence. Naše farnost organizuje pro věřící také poutě. Loni byla pouť do Žarošic. Ces-
tou poutníci navštívili Koclířov, Sloup a Křtiny. Bylo i posezení ve vinném sklípku. 
V srpnu na svátek Proměnění Páně konáme pouť na blízkou Křížovou horu, kde je 
mše svatá a po ní posezení u ohníčku. 
V naší farnosti máme dobré společenství seniorů, mladých manželů a cusillistů. Schá-
zejí se jednou za měsíc. Dobře pracují skauti. Organizují společenský ples, dětský kar-
neval, Den matek, o prázdninách pořádají skautský tábor. O slavnostech a svátcích 
zpívá při mši svaté chrámový sbor nebo schola.                         Pastorační rada farnosti

POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

  Na „SVATODUŠNÍ VAJEČINOVÝ TÁBORÁK“ jste zváni v neděli 4. června od-
poledne od 14.30 hodin na farní zahradu v Postřelmově. Kromě vaječiny, příležitos-
ti k opečení špekáčků a drobného občerstvení se můžete těšit i na muziku v podání 
p. Kučery a p. Urbana z Kolšova.

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka pracujících se sejde v úterý po mši sv. tj. 
asi v 19.15 hodin na faře. Setkání všech biřmovanců bude v pátek po mši sv. tj. asi 
v 18.45 v kostele. 

 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ bude v Postřelmově v sobotu 10. června při mši sv., která SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ bude v Postřelmově v sobotu 10. června při mši sv., která SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
začne v 10 hod. dopoledne. 

 TRADIČNÍ POUŤ U SV. TROJICE NAD VYSOKÝM POTOKEM bude v neděli 
11. června. Mše sv. budou slaveny u poutního kostelíka v 9.00, 11.00 a 14.00 hodin. 

P. Jiří Putala



ČERVEN
V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
1. 6. Dětský klub Barvínek                                                                               9.30
5. 6. Kondiční cvičení pro seniorky                                                               17.00
6. 6. Klub maminek                                                                                          9.00
 Příčiny neplodnosti, metoda L. Mojžíšové. 
 Přednáší Mgr. Marta Lexmanová DiS. 
7. 6. Cvičení pro ženy a dívky                                                                        19.00
8. 6. Dětský klub Barvínek 9.30
11. 6. 10. výročí založení sboru Apoštolské církve v Zábřehu
 Podrobnější informace na plakátech
12. 6. Kondiční cvičení pro seniorky                                                               17.00
12. 6. POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BURIANEM   18.00
 Slavnostní vernisáž výstavy 
13. 6. Klub maminek                                                                                          9.00
 Prenatální vývoj dítěte, vztah rodičů k dítěti 
 Přednáší Mgr. Marta Lexmanová DiS. 
13. 6. Až k prolití krve                                                                                     17.00

Odkaz zavražděného kněze p. MUDr. Ladislava Kubíčka ve vzpomínkách
 zakladatelky hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošové. Autogramiáda.
14. 6. Cvičení pro ženy a dívky                                                                        19.00
15. 6. Dětský klub Barvínek                                                                               9.30
19. 5. Kondiční cvičení pro seniorky                                                               17.00 
20. 6. Klub maminek 9.00
 Poslední předprázdninové kafíčko
20. 6. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem                                               14.00

Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč.                  
 Občerstvení zajištěno.
21. 6. Cvičení pro ženy a dívky                                                                       19.00
22. 6. Dětský klub Barvínek                                                                               9.30
 Výlet za zvířátky do ZOO koutku v Rapotíně. Informace na 731 626 526.  
26. 6. Kondiční cvičení pro seniorky                                                               17.00 
28. 6. Cvičení pro ženy a dívky                                                                        19.00

VÝSTAVA
12. 6. 2006 - 23. 6. 2006

POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM
ZDEŇKEM BURIANEM

Více informací najdete na www.katak.cz


