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18. 6. 2006 Ročník XIII.
číslo 25
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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, sílo všech, kdo v tebe doufají,
bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání
a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
Žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Dobré je chválit Hospodina.

ŽALM 92
1: Ez 17,22-24
2: 2 Kor 5,6-10
Ordinárium: Břízovo č. 503

Setba je slovo evangelia.
Semeno roste z vlastní síly,
tajemně, nevypočitatelně,
ale je jisté, že poroste
až do dne žní,
do dne soudu.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Mk 4,26-34
příští neděli Ebenovo č. 504

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 23. června
sobota 24. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v Zábřeze tuto neděli 18. června při mši svaté
v 8.30 hod. Po mši svaté jste všichni zváni na malé agapé.
O bílém týdnu (týden po svatém přijímání) budou mše svaté odpoledne v pondělí
i v úterý v 18.00 hod. Ve středu se spolu se všemi, kteří letos chodili do náboženství, sejdeme na pouti u Šubrtovy kapličky. Po skončení mše svaté bude táborák
s opékáním.
P. Vratislav Kozub
SEDMIKRÁSEK. Vzhledem k tomu, že se v neděli 18. června při mši
svaté v 8.30 hod. bude ve farnosti Zábřeh konat první svaté přijímání,
setkají se děti se Sedmikráskem až v neděli 25. června.
POUŤ NA TURZOVKU. Zveme Vás na pouť, která se koná v sobotu 24. června.
Přihlášky do 18. června u Heleny Pěničkové, Jestřebí, tel. 608 311 469. Odjezd
a trasa autobusu: 4.30 Jestřebí, 4.45 Ráječek, 5.00 Valová, 5.15 Rájec, 5.30 Zvole.
Cena 400 Kč. Ještě je několik míst volných.
redakce
NA TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH vás zveme v sobotu a neděli 24. a 25. června. Odchod 24. 6. v 7 hod. od kříže u lihovaru
v Zábřeze, nebo v 8.45 hod. autobusem (nástupiště č. 3) z Valové do Horních Studének, odtud dál společně. S sebou jídlo na 2 dny, špekáček, ubytování v klášteře,
50 Kč na osobu (podmínkou je vlastní spací pytel). Podrobnější informace podají
Friedlovi tel.: 737 362 087.
Srdečně zve společenství rodin
PRIMICE. V sobotu 1. července nás zve jáhen Pavel Hödl do
Záhorovic na primiční 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
PROSÍM, toho, kdo si vypůjčil videokazety „Lurdy“ o jejich vrácení.
Božena Štáblová

KATOLICKÝ DŮM
 Slavnostní zahájení interaktivní výstavy POJĎTE SI HRÁT
S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BURIANEM se uskutečnilo v pondělí 12. června.
Výstavu, kterou v Katolickém domě Zábřeh s podporou města Zábřeh a ve spolupráci se sdružením TELEPACE 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
Pro ty, kteří se chystají na výstavu, by možná bylo
zajímavé připomenout, co to je interaktivní výstava. Už proto, aby s sebou nezapomněli vzít děti,
protože tato výstava je zejména pro ně. Při procházení výstavou si děti mohou vyzkoušet jednotlivé exponáty. Zahrát na bubínky, vyrobit si čelenku, pokusit se rozdělat oheň po způsobu lidí z doby kamenné. Tady neplatí, že se na vystavené exponáty nesmí sahat. Právě naopak. Zkuste jestli se
vám podaří složit ještěra. Nám se to nepodařilo.
Ale i tak se nám výstava moc líbila, a děckám se nechtělo domů.
redakce
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
FARNOST SVÉBOHOV

 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“. Připomeneme si slavnost z neděle 21. května, při které arcibiskup Jan Graubner požehnal zrestaurovaný
prapor v místě dřívějšího působení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.
redakce

FARNOST JEDLÍ

 V sobotu 24. června bude mše svatá v 18 hod. a přede mší svatou od 16 hod. bude
možnost přijetí svátosti smíření.
 Pouť ke sv. Janu Křtiteli, patronu farního kostela, bude v neděli 25. června. Mše svaté budou v 7.30 a v 9 hod. Po krátkém svátostném požehnání ve 14.15 hod.bude následovat koncert skupiny „Paprsky“ ve 14.30 hod.
P. František Eliáš

Nejen pro BRONTOSAURY. Lesní paseka potřebuje ochránce, kteří

by jí pomohli, aby na ní vzrostl pěkný les. Na pasece vyrostlo množství
semenáčků, které ale dusí ostružiní a tráva, které bez pomoci zdolávají
pouze plevelné dřeviny. Kdo by si chtěl vzít patronát nad pasekou než
vzroste, ať se přihlásí na faře v Zábřeze.
P. František Eliáš

 SBÍRKA Z NEDĚLE 11. 6. 2006
Zábřeh 10.360; Jedlí 1.900; Zvole 4.160; Klášterec 1.130; Svébohov 2.300 Kč.
DARY: Zábřeh – na církevní školství 100 Kč; na potřeby kostela 1.500 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Tisková zpráva z 9. června 2006
Projekt komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu
Zábřežsko
Charita Zábřeh, spolu se svými partnery (Městem Zábřeh a Mikroregionem Zábřežsko), zahájila realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska“ (dále jen KPSS). Tento projekt, který byl podpořen ﬁnančními prostředky Evropské unie a Olomouckého kraje z programu SROP, je zaměřen na diskusi o budoucím nastavení sítě sociálních služeb. Má za úkol rozkrýt neřešené potřeby obyvatel žijících v oblasti mikroregionu Zábřežsko. Má zodpovědět, co
v oblasti pomoci občanům nemocným, handicapovaným či jinak znevýhodněným chybí a bylo by dobré pro ně zřídit či zbudovat. Má naši
oblast připravit na důsledky nepříliš příznivého budoucího demograﬁckého vývoje. Celé úsilí se tak zaměřuje nejen na seniory, zdravotně
postižené, děti či mládež, rodiny, lidi žijící na okraji společnosti, ale
také na zdroje a možnosti pokrytí jejich odůvodněných potřeb.
1. Navštívit kontaktní místo pro komunitní plánování, které funguje v Zábřehu, na Žižkově ulici č. 17
17. Jedná se o prostory bývalé charitní prodejny cukrovinek Ledňáček. Zde je možné
se ve všedních dnech (v době od 8 do 15 hodin) dozvědět všechny informace o procesu KP, vznášet k němu připomínky i náměty. Sídlí zde koordinátor projektu KPSS Bc. Josef Zika, je možné
se s ním spojit i prostřednictvím následujících kontaktů: telefon: 583 412 587, klapka 26, mobil:
739 524 393, email: info@kp-zabrezsko.cz )
2. Navštívit webovou stránku: www.kp-zabrezsko.cz - zde je možné se dozvědět aktuální informace o projektu, jsou zde představeny v regionu působící sociální služby. Potřebné
kontaktní údaje zde najdou všichni, kdo se poohlížejí po odpovídající pomoci pro své blízké.
V diskusním fóru je možné sdílet názory na existující služby i nápady na nové formy pomoci.
Získáte zde také informace o aktuálním dění v procesu KP. Budou zde uveřejňovány všechny
dokumenty (plán, harmonogram aktivit procesu KP; zápisy z jednání jednotlivých složek organizační struktury; ankety, dotazníky a další šetření; soutěže s možným zapojením veřejnosti). Z konaných akcí je zde otevřena fotogalerie.
Projekt bude trvat do konce června příštího roku a celé úsilí vyústí ve zpracování
prvního Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu Zábřežsko.
Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, tel. 736 509 430
Bc. Josef Zika – koordinátor projektu KPSS, tel. 739 524 393

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.

PROGRAM NA VÍKEND, PRÁZDNINY NEBO DOVOLENOU
- OTEVŘENÍ ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA V OLOMOUCI
V Arcidiecézním muzeu je zastoupen i děkanát Zábřeh. Na začátku června bylo v Olomouci po dlouhém očekávaní slavnostně otevřeno Arcidiecézní muzeum. Součástí stálé
expozice, nazvané Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě, je řada movitých památek křesťanského umění, pocházejících také z děkanátu Zábřeh a širšího regionu severní Moravy. Tyto předměty byly již dříve z důvodů prevence před jejich odcizením
soustředěny v Olomouci, v nově otevřených prostorách románského paláce olomouckých
biskupů a kapitulního děkanství si je nyní může prohlédnout široká veřejnost. Nejstarším
exponátem z našeho děkanátu je hodnotný relikviář druhů sv. Mořice, vyrobený ve tvaru
předloktí ke konci 15. století a pocházející z kostela sv. Jiří v Moravičanech. Spolu s dalším o něco mladším moravičanským relikviářem sv. Eufémie z 50. let 18. století je umístěn v klenotnici muzea. Dalším z exponátů náležící k moravičanskému kostelu je pohár
vyrobený po roce 1600 v Augšpurku, umístěný v expozici manýrismu. Prostoru klenotnice vévodí také další z hodnotných památek – vzácná barokní monstrance farního chrámu
Nejsvětější Trojice z Kopřivné, která byla zhotovena v roce 1755 olomouckým zlatníkem
Janem Šimonem Forstnerem podle návrhu Františka Ignáce Günthera. Její dřík tvoří ﬁgura
Immaculaty (Panny Marie Neposkvrněné). Ze sochařských děl je třeba připomenout plastiku Panny Marie s Ježíškem z 1. čtvrtiny 17. století, pocházející z kostela sv. Anny ve Starém Městě pod Sněžníkem, či sousoší bičovaného Krista se dvěma plačícími andílky z konce 30. let 18. století, které zhotovil pro kostel sv. Jiljí v Úsově Josef Antonín Winterhalder.
Jedním z nejcennějších exponátů je zábřežská monstrance z chrámu sv. Bartoloměje,
kterou zhotovil olomoucký zlatník Kryštof Šimšický v roce 1637. Stříbrná a částečně zlacená monstrance zaujme již svou monumentální výškou přes 90 cm, je totiž nejvyšší z vystavených. Základní architektonické monstrance bylo převzato z gotiky, její výzdoba je pak
pozdně renesanční. Po obvodu nohy obíhá latinský nápis připomínající okolnosti vzniku
tohoto díla. Monstrance byla pořízena z odkazu zábřežského faráře Zachariáše Sablovského za jeho nástupce faráře Tomáše Alberta Kačerovského, přispěním knížete Karla Eusebia
z Lichtenštejna a doplatkem celé zábřežské obce. Na noze monstrance jsou mezi dárci uvedena také jména zámeckého hejtmana, primátora, duchodního a konšelů. Na monstranci
jsou umístěny také erbovní štítky s erby donátorů – znak Města Zábřeha s pěti věžemi a na
protější straně je erb Lichtenštejnský.
Svůj vztah k tomuto cennému dílu vyjádřili zábřežští například v roce 1809, kdy bylo
nařízeno odvést do státní pokladny všechno kostelní stříbro. Věřící tehdy udělali sbírku stříbrných mincí, které v hmotnosti monstrance odevzdali. Tak ji drahým kovem vyvážili a vykoupili. Aby monstrance dlouhodobě zapůjčená Arcidiecéznímu muzeu neztrácela kontinuitu s místem, ke kterému náleží, bude v prostorách Farního muzea v Zábřeze umístěna
její fotograﬁe v „životní“ velikosti, doplněná vyobrazením detailů a popisem díla.
Podle slov Mons. Jana Graubnera pronesených při slavnostním otevření výstavy bylo pro farnosti, které exponáty dlouhodobě zapůjčily ze svých chrámů, často těžké tyto předměty oželet. Provádění
svozů uměleckých děl však bylo jedním z nutným opatřením proti
vykrádání kostelů. Arcibiskup dále připomněl, že prvořadým motivem k pořizování a užívání prezentovaných předmětů křesťanského umění byla oslava Boha. To je skutečnost, na kterou by neměl
návštěvník zapomínat.
Obě budovy spravované Muzeem umění Olomouc, tedy Arcidiecézní muzeum i Muzeum moderního umění, jsou otevřeny denně
kromě pondělí od 10 do 18 hodin, bezplatně je lze navštívit každou
středu a neděli.
Fr. František John

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 11. června: Štíty 1.950, Horní Studénky 1.650, Cotkytle 690 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 Zveme na pouť ke sv. Janu Křtiteli v neděli 25. 6. na 10.30 do Zborova.
zvou farníci
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 11. června: Mohelnice 5179, Úsov 747, Studená Loučka 440 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 Sbírky z neděle 11. června: Hoštejn 1.225, Kosov 950, Lubník 550, Tatenice
940 Kč.
„Pán Bůh zaplať“P. Jaroslav Přibyl
Změny mší svatých na Tatenicku
24.6. sobota – Lubník 18.30 s nedělní platností; 25.6. neděle – Hoštejn 7.30, Kosov 8.45, Tatenice 10.30 (pouť a 1. sv. přijímání)
1.7. sobota – Tatenice 18.30 s nedělní platností, 2.7. neděle - Hoštejn 7.30, Lubník
10.30 (pouť k sv. Petru a Pavlu)

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 Sbírky z neděle 11. června: Postřelmov 3.670, Lesnice 1.950, Dlouhomilov
320 Kč.
 V pátek 23. června o Slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude v Postřelmově od 17.30 hod. příležitost k soukromé adoraci a po mši svaté bude smírná adorace k Božskému srdci.
 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 21.
června po mši svaté na faře u Bartošů.
 V sobotu 24. a v neděli 25. června si obec Dlouhomilov připomíná 650 let od
založení. Mši sv. v neděli 25. června v 10.00 hodin bude slavit v místním kostele
Všech svatých otec biskup Josef Hrdlička.
Proto bude mše svatá s nedělní platností v Lesnici již v sobotu
24. června v 17.00 hodin.
Mše svatá v Chromči pak bude v neděli 25. června v 18.00 hodin.
 V sobotu 1. července v 17 hodin bude v kapli v Leštině
slavnostní bohoslužba, při které otec biskup Josef Hrdlička požehná nový prapor leštinského Sboru dobrovolných hasičů.
P. Jiří Putala

