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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Nejsvětější Trojice není věčné, 

v sobě samém 

spočívající tajemství. 

Bůh hned na začátku vyslovil 

své Slovo do stvořeného světa 

a ve Slově, které vyslovil 

byla síla jeho Ducha. 
„ze stolu Božího slova“.

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha,
 a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; 
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
 abychom hlásali jedinou věčnou slávu 
a klaněli se společné svrchované moci 
jediného božství ve třech osobách. 
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 33 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
1: Dt 4,32-34.39-40  2: Řím 8,14-17  Ev: Mt 28,16-20
Ordinárium: Olejníkovo č. 502  
příští neděli Břízovo č. 503 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 11. června  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Úterý 13. června  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Čtvrtek 15. června  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svaté: Zábřeh 9.40 a 18 hod, Svébohov 18.00, Jedlí 18.00, Klášterec 16.30 hod. 
mše svatá s průvodem. 

FARNOST JEDLÍ 
 V neděli 11. června se ke cti Nejsvětější Trojice usku-
teční pouť ke kapličce mezi Jedlí a Václavovem. Svátost-
né požehnání bude ve 14.30 hod.           Jáhen Pavel Hödl
 Pouť ke sv. Janu Křtiteli, patronu farního kostela bude 
v neděli 25. června. V rámci odpoledního požehnání je 
přislíben koncert skupiny „Paprsky“.    P. František Eliáš

POZVÁNÍ. Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh 
Vás zve na přednášku MUDr. Marie Svatošové „AŽ K PROLITÍ 
KRVE“ spojenou s autogramiádou. Vše se koná v úterý 13.6.2006 
v 17.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze, Sušilova 38. Vstupné 
dobrovolné. Těšíme se na Váš zájem o závažné téma. 

Ing. Mgr. František Srovnal

 KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou ve středu 14. června v Zábře-
ze. Mše svatá bude slavena jako obvykle v 9.40 hod.                      P. František Eliáš

 V sobotu 17. června od 18 hod. Vás Rytmická schola od sv. Bartoloměje zve 
k tradičnímu SVATOANTONÍNSKÉMU TÁBORÁKU do kaštanového háje za 
Katolickým domem.                  Radomír Friedl

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. 
Tak jako každý rok se bude ve farnosti Zábřeh konat prv-
ní svaté přijímání v neděli 18. června při mši svaté v 8.30 
hod. Po mši svaté jste všichni zváni na malé agapé. 
· K nácviku se děti sejdou ve středu 14. června v 18.30 
hod. (po mši svaté).
· Kostel se bude zdobit v pátek 16. června v 19.00 hod.
· Možnost svátosti smíření bude v sobotu 17. června od 
14.00 hod. 

O bílém týdnu (týden po svatém přijímání) budou mše svaté odpoledne v pondělí 
v 18.00 hod. Ve středu se spolu se všemi, kteří letos chodili do náboženství, sejde-
me na pouti u Šubrtovy kapličky. Po skončení mše svaté bude táborák s opéká-
ním.               P. Vratislav Kozub



KATOLICKÝ DŮM
 Slavnostní zahájení interaktivní výstavy POJĎTE SI 
HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BURIANEM se 
uskuteční v pondělí 12. června v 18. hodin. Vernisáž do-
provodí žesťový kvintet Základní umělecké školy v Zábřehu.
 Výtvarník Zdeněk Burian ovlivnil několik generací chlapců 
i děvčat svým originálním pohledem na historii, indiány, dobrodružné výpravy 
zlatokopů a další témata. Ve světě je znám především díky výtvarným rekonstruk-
cím prehistorické fauny, pravěkých lidí a krajiny. Výstavu, kterou v Katolickém 
domě Zábřeh s podporou města Zábřeh a ve spolupráci se sdružením TELEPA-
CE Ostrava realizuje Spolek Metoděj Zábřeh 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

 Nejenom seniory zveme na úterý 20. června na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. 
Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

PASTORAČNÍ RADA se na své schůzi v pondělí 5.6. zamýšlela nad několika 
body. 
 V roku diecéze se na pozvání otce arcibiskupa zúčastníme na celodenního die-
cézním setkání ve Zlíně v sobotu 23. září, kde jednotlivé pastorační rady představí 
život svých farností v rámci programu celé arcidiecéze. Toto setkání bude zároveň 
diecézní poutí ministrantů našich farností. 
 Během měsíce července, příchodem odborných restaurátorů budeme finišovat
s restaurováním oltářů (včetně hlavního oltáře, pokud zajistíme dostatek prostřed-
ků). Zároveň P. František Eliáš pověřil mladší členy pastorační rady, aby se zamys-
leli nad financováním chodu farnosti tak, aby všichni farníci považovali ekono-
miku farnosti za svou, aby to nebylo téma jen pro několik desítek štědrých dárců 
a vztah k vlastnímu farnímu kostelu byl budován napříč všemi generacemi. 
 Z kategorie „různé“ byla řeč o vysílání televize Noe. Na zábřežsku má firma
pana Milana Maláta tel. 583 444 240 nebo 737 249 250 objednávku na více než 30 
satelitů, které brzy začne montovat.                 redakce

FARNOST SVÉBOHOV
 Na poslední schůzce před prázdninami se sejdou senioři v pondělí 12. června  
v 17 hod. v klubovně kulturního domu. 
 V sobotu 17. června se koná ve Svébohově a ve Václavově veřejná sbírka na 
opravu farního kostela. 
 Ve středu 21. června v 18.30 hod. jste zváni do kulturního domu na premiéru 
filmu z dílny Jana Šmída „Svěcení praporu Orelské župy Stojanovy“.
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 MINISTRANTI POZOR, NEZAPOMEŇTE SI NAPLÁNOVAT!
 Úspěšnou spolupráci během tohoto školního roku završíme a odměníme 1. čer-
vence 2006 na mé primici. Odjezd v PÁTEK 30. června ve 12.44 hod. z vlakového ná-
draží 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, snída-
ně zajištěna, ráno v 9 hod. slavnostní průvod a v 10 hod. slavnostní mše svatá. S sebou 
150 Kč na dopravu, něco málo k páteční večeři, hygienické pomůcky a slušné obleče-
ní. Nahlaste se závazně u mě do 18. června.              Jáhen Pavel Hödl, tel. 731 626 519

 PRIMICE. V sobotu 1. července nás zve jáhen Pavel Hödl do Záhorovic na primič-
ní mši svatou. Odjezd z Valové v 6 hod., cenu 300 Kč je nutné zaplatit při nahlášení 
účasti. Přihlášky nejpozději do neděle 25. června !!! Hlaste na tel. 583 414 512 v době 
7- 8.30 hod., večer po 19 hodině, případně v poledne. Případně ve středu a v neděli 
osobně po mši svaté.                           Ludmila Korgerová 

 PŘÍHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2006/07.
 V rámci změn musíme přihlášky na školní rok 2006/07 předat na začátku září na 
ředitelství škol. Proto prosíme rodiče, aby přihlášky na příští rok předali katechetům 
do konce června!!! Pokud budete mít prvňáčka, nebo vaše dítě v letošním roce hodiny 
náboženství nenavštěvovalo, můžete si přihlášku vyzvednout na faře v Zábřeze a tam 
ji také odevzdat.                     Farní kancelář 

 SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Zábřeh 11.430; Hněvkov 400; Rovensko 890; Postřelmůvek 1.310; Jedlí 3.000; Zvole 
4.010; Klášterec 1.350; Svébohov 1.750; Maletín 1.320 Kč. 
DARY: KDÚ ČSL Klášterec 1.000 Kč na opravy. Všem dárcům ať odplatí Pán.    

P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo za květen vybráno 2.100 Kč. Celková částka od počátku činí 
213.685 Kč. Pán Bůh zaplať.         Jitka Karešová a Marie Hrubá

 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.

 Studentka druhého ročníku SOŠ-speciální, hledá podnájem v Zábřeze. Zn. „Sluš-
né děvče“. Kontakt: Svatava Kubánková 731 571 872 (od 18.00-20.00 hod.) 

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ.
Dne 8. června se dožila 80 let paní Blažena Němečková. 
Děkujeme jí za vzornou a pečlivou práci při výzdobě a úklidu naší 
malé kapličky. Do dalších let života přejeme hojnost Božího 
požehnání, zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie. 
Modlitební společenství sv. růžence na Skaličce 



ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Štíty 2.640,  Horní Studénky 2.700, 
Cotkytle 540 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. Stanislav Suchánek

RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ ŠTÍTY. 
Jak už určitě víte, naše adopce na dálku se již uskutečnila, spon-
zorujeme chlapce Rodleta Duvernu z Baie de Henne. Podle in-
formací agentury má 11 let, je zdravý, čilý, roztržitý. Má rád ma-
tematiku a chce být stolařem nebo truhlářem. Chodí pro vodu 
a pomáhá doma mamince. Jeho rodina je chudá jako většina ve 
farnosti. Odeslali jsme příspěvek, spolu s naší fotografií a teď
netrpělivě čekáme na dopis od Rodleta. Další termín odeslání  
je v červenci, proto mi už můžete příspěvky odevzdávat. Dru-
hou skupinku budoucích adoptivních rodičů prosím o strpení, žádost jsem ode-
slala , ale řízení je zdlouhavé. O všech dalších zprávách budu informovat. Zprávy 
dávám na vývěsku v kostele. Všem děkuji za dobrou vůli a ochotu pomoci, vždyť 
dětský úsměv za to určitě stojí.                            Eva Pecháčková

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Mohelnice 6.413, Úsov 938, 
Studená Loučka 280 Kč. „Pán Bůh zaplať“.                P. Petr Šimara

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Hoštejn 1.025, Kosov 300, Lub-
ník 730, Tatenice 1.800 Kč.  „Pán Bůh zaplať“          P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 Sbírka na církevní školství: Postřelmov 4.660 Kč, Chromeč 2.050 Kč, Sudkov 
1.320 Kč, Lesnice 4.350 Kč + 1.560 Kč dary, Dlouhomilov 1.060 Kč. 

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA OSLAVÍME V NAŠICH FARNOSTECH: 
 Ve  čtvrtek 15. června při mši sv. v Dlouhomilově v 18.00 a v 
Chromči v 18.30
 V sobotu 17. června v Sudkově při mši sv. v 17.45 
 V neděli 18. června při mši sv. v Postřelmově v 8.00 
 a v Lesnici v 9.45 
 V pátek 16. června nebude mše sv. v Kolšově.  
   

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 21. 
června po mši svaté na faře u Bartošů. 

 Upřímně děkuji všem, kteří přispěli k příjemnému prožití „Svatodušního vaje-
činového táboráku“ v učebně náboženství.                                             P. Jiří Putala 



DLOUHOMILOV
TROCHA HISTORIE S POZVÁNKOU NA OSLAVY 650 LET. 
 Podle staré účetní 
knihy měla kolem roku 
1510 státi v osadě Dlou-
homilov kaple, která 
byla přestavěna kolem 
poloviny 16. stol., stala 
se chrámem farním a by-
la samostatná.
 Jak se zdá, teprve ko-
lem roku 1630 byla při-
dělena faře v Dubicku, 
potom do Rohle. ,,Roku 
1706 klade se za vydání, 
co se kostel celej pokryl 
a všeliké opravování čini-
lo, poněvadž skrze dopuš-
tění Boží od hromobití zrui-
nován byl“. V letech 1767-
1770 postaven na stejném místě kostel nový. Místní osadníci buď se nemohli sjed-
notit v názoru, kterému svatému kostel zasvětí, „spíše však pro svoji furiji a rebeliji 
žádného svatého si rozhněvati nechtěli, a tak kostel zasvětili svatým všem“. Roku 1784 
zřízena kuracie lokální a přiděleny obce Dolní a Horní Olešná. V té době kostel ří-
zen z farnosti Lesnice. Roku 1853 byla zdejší lokálie povýšena na farnost. Za dobu 
, od r. 1770 až po dnešní den, vystřídalo se v Dlouhomilově 29 kněží. Poslední zdej-
ší farář s definitivou byl P.František Reichel, který působil v Dlouhomilově 30 let
/1936-1966/ a dodnes na něho farníci s láskou vzpomínají. Z dlouhomilovské obce 
vzešlo 7 kněží, z toho 4 byli synové Ignáce Ptáčka-kováře.
 Dlouhomilovská obec oslaví ve dnech 24. a 25. června 650 let od první pí-
semné zmínky o obci , která stojí na soutoku potoka Loučný a Dražník. Touto 
cestou si vás dovolujeme pozvat na dvoudenní program, který budou zajišťovat 
spolu s Obecním úřadem hasiči, sokoli a myslivci. V sobotu 24. v 10.00 hod. bude 
v sále místní sokolovny slavnostní setkání s rodáky obce s možností nahlédnout 
do kronik jak obecní tak i jednotlivých dobrovolných organizací. Po obědě bude 
program pokračovat na sokolské louce za doprovodu dechové hudby Rozmarýn-
ka Bohumila Ryšávky. Večer pro mladší generaci zahraje skupina Jupiter.
 Neděle 25.6. bude ve znamení slavnostní bohoslužby, která začne v 10.00 
a bude ji sloužit olomoucký biskup Mons. Hrdlička a po ní bude žehnání znaku 
a praporu obce.Během mše sv. bude zpívat chrámový sbor z Jívové pod vedením 
pana Jiřího Lamače. Sbor bude doprovázet kvarteto hornistů pod vedením p. Pe-
tra Kocurka.               Srdečně zvou dlouhomilovští farníci


