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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Těm, kteří chtějí žít s ním, 

slibuje Pán niterný vztah, 

útěchu a oheň svého Ducha. 

Prostřednictvím Ducha 

chce být s nimi 

silněji a podstatněji, 

než ve veškeré viditelnosti 

své pozemské existence. 

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme 
velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem 
trvale projevovalo v celém našem životě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.            Amen

ŽALM 67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí     14. května  Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa     16. května  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Čtvrtek    17. května SLAVNOST NANEBEVZETÍ PÁNĚ
  

17. května začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého. Novénu se můžete 
denně pomodlit po skončení májové pobožnosti (v 18.30 hod.).Pokud se chcete modlit novénu 
soukromě, můžete si ji vzít na klekátku vzadu v kostele sv. Bartoloměje. 

  Tuto neděli 13. května vás zveme na pouť do Vyšehoří. Pouťová mše svatá bude sla-
vena v 9.30 hod.                farníci z Vyšehoří

  SVÁTEK MATEK. Spolek Metoděj Zábřeh a místní organiza-
ce KDU-ČSL a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují 
pozvat na oslavu Svátku matek, která se uskuteční tuto neděli 13. 
května od 14.30 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. V kulturním 
programu vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO pod vedením manže-
lů Jarmarových a děti z tanečního oddělení ZUŠ Zábřeh pod vede-
ním paní Danuše Koryčánkové. Občerstvení zajištěno. 

Všechny vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé 

 KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou v Zábřeze na faře ve středu 
16. května. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.                    P.František Eliáš

  SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve středu 16. května v 17 hod. v klubovně.
  Marie Šanovcová

  POHÁDKOVÝ LES. Srdečně zveme rodiče a děti na 
sobotu 19. května k odpolední procházce pohádkovým le-
sem. Děti se setkají na stanovištích s pohádkovými bytost-
mi, kde si budou moci vyzkoušet svoji dovednost. Pro kaž-
dého šikulu je připravena odměna. Přijďte prožít společně 
se svými dětmi pohodové odpoledne, které bude pokračo-
vat za Katolickým domem zahradním posezením. Start je 
u lihovaru (Krumpach) od 15.00- 16.00 hod. Vstupné na 
Pohádkový les činí 20 Kč.

  Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 19. května na zahradě za Katolickým do-
mem ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Kromě tradičního guláše se můžete těšit i na makrely 
a bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti a bohatou tombolu. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu. Začátek v 15 hodin, 
vstupné dobrovolné.

  Nejenom seniory zveme na úterý 22. května na „Zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem”. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 ho-
din. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.  

              Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek



NAŠE CESTA DO MISIJNÍ FARNOSTI BAIE DE HENNE NA HAITI (11. část)
NÁVRAT. Náš pobyt se nezadržitelně blíží k závěru. Původní 
plán odjezdu z misijní farnosti Baie de Henne jsme ze zdravot-
ních důvodů o den odložili na úterý 20. února.
 Vyjíždíme o třetí hodině ranní. Brzy. Ale máme to nača-
sováno tak, abychom přijeli do Gonaives už za světla, protože 
v noci ozbrojenci přepadávají auta. Minulý týden to odnesl ři-
dič s náklaďákem. Cesta se dá rozpoznat pouze podle vyjetých 
kolejí. Chyba by se mohla rychle vymstít zapadnutím auta do 
laguny bahna – je období častějších dešťů.
 V Gonaives nás P. Roman vzal na snídani do jediného ho-
telu a zároveň restaurace. Byla to již civilizace, ale jiného typu 
než jsme zvyklí doma. Všimnul jsem si přes dva metry vysoké-
ho chlapíka s automatickou vícerannou brokovnicí a bodrým 
úsměvem. Byl si jist, že má věci pod kontrolou. V nabídce re-
staurace byly špagety a míchaná vejce – výběr proto nebyl nijak 
složitý.
 Z Gonaives ubíhala cesta již lépe. Místy se začal objevovat i asfalt na cestě, tedy kus 
opravdové silnice. Jindy zase most místo brodu. Oproti životu v Baie de Henne, jsme se již 
cítili v civilizovaném světě. Na silnici se objevila i osobní auta a také hlídky vojáků OSN. 
 Před Porto au Prince patroloval obrněný transportér hlídající odbočku a vstup do So-
ley City. Je to město-smetiště (slum) pro chudáky, kteří přicházejí hledat štěstí do civilizace, 
ale nejsou pro to vybaveni a připraveni. Proto je slum hnízdem beznaděje a zločinu. Zde 
P. Roman prožil neplánovaně 5 dnů života, když byl před časem unesen. Dnes jsme se této 
dobrodružné zkratce raději vyhnuli. 
 Unaveni jsme se ubytovali v exercičním domě, který se nám stal útočištěm a místem 
odpočinku před odletem domů. 
 Děkujeme Pánu Bohu, nebeskému Otci všech lidí, že jsme mohli trochu pomoci chu-
dým, že jsme se s nimi rozdělili o čas, schopnosti a spolu s Vámi o finanční prostředky. 
Snad jméno křesťan nenosíme zbytečně, když nám potřeby chudých leží na srdci. Jsou to 
úplně stejní lidé jako my, ale mají nepochopitelně horší startovací podmínky pro život. Je-
žíš Kristus k tomu říká jednoduše: „Co jste učinili jednomu z mých nejposlednějších, mně 
jste učinili.“ K tomu není co dodat.                 P. František Eliáš

LE TOIT POUR HAITI – STŘECHA PRO HAITI 
 Schola Piccola vás srdečně zve na benefiční koncert Le toit pour Haiti
(Střecha pro Haiti ), který se uskuteční v neděli 3. 6. 2007 v 15 hodin v kostele 
sv. Bartoloměje v Zábřeze. Cílem tohoto koncertu je dopomoci alespoň jedné 
haitské rodině ke střeše nad hlavou.
 Potřebná částka pro rodinu je 10 000 Kč. 
 Naše pozvání ke spolupráci na koncertu přijala Rytmická schola od sv. Bar-
toloměje a Chrámová schola od sv. Bartoloměje. Součástí koncertu bude pro-
mítání snímků z Haiti.
 Více o nově vzniklém projektu se v průběhu koncertu dozvíte od pana 
Václava Keprta, ředitele ACHO. Těšíme se na setkání s vámi a již předem děkujeme za 
vaše otevřená srdce i peněženky, neboť: „ Radostného dárce miluje Bůh “.

 Bára Hamplová a Gabča Tillová



SBÍRKY Z NEDĚLE 6. KVĚTNA 
Tuto neděli je ve farnosti Jedlí sbírka na opravy
Zábřeh , Jedlí , Klášterec, Svébohov , Postřelmůvek Kč. 
Dary Zábřeh: 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš

Denní stacionář Domovinka provozovaný Charitou Zábřeh sděluje, že má 
volnou kapacitu k přijetí nových klientů. Zajišťujeme komplexní péči pro 
seniory, částečně nebo zcela imobilní, kteří si nejsou schopni vlastními silami 
nebo s přispěním svých blízkých zabezpečit své jednotlivé životní úkony. Domo-
vinka se nachází na Leštinské 16 v Zábřehu. Telefon: 583 414 622, 736 509 438. 
Otevírací doba je v pracovní dny od 6.00 hodin do 16.00 hodin. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu a uděláme maximum pro vaši spokojenost. 

MINISTRANTSKÝ VÝLET DO JESENÍKŮ. Zveme ministranty na 
pěší výlet po Jeseníkách, který se uskuteční v neděli 20. 5. Odjezd 
ze Zábřehu ve 13 hodin auty od fary. Z organizačních důvodů je 
nutno se přihlásit nejpozději do neděle 13.5. na ministrantské ná-
stěnce v sakristii, kde jsou také uvedeny podrobnější informace.

Marek Hackenberger

 PŘIPRAVUJEME PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK ve dnech 23. a 24. června. Podrobnější in-PŘIPRAVUJEME PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK ve dnech 23. a 24. června. Podrobnější in-PŘIPRAVUJEME PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK
formace se dozvíte v FI později, případně u Radomíra Friedla tel. 737 362 087.

 DALŠÍ PŘEDNÁŠKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU se uskuteční v sobotu 26. května 
v 8 hod. v Katolickém domě. Přednášet bude na téma Nový zákon ThDr. Stanislav Pac-
ner. Všichni jste srdečně zváni.                  Mgr. Luděk Diblík

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.

Slavnostní koncert
V sobotu 26. května v 19 hod.

o vigilii Seslání Ducha svatého poděkujeme Pánu 
Bohu za to, že se nám podařilo ukončit obnovu

varhan v děkanském chrámu sv. Bartoloměje. 

Slavnostním koncertem v podání muž-
ského pěveckého sboru z Itálie MUSI-
CAE VOCALIS SPIRITUALIS poděku-
jeme zároveň všem dárcům, přispěva-
telům a brigádníkům, kteří se o rekon-
strukci varhan zasloužili. Záštitu nad 
slavností převzal náměstek ministra 
dopravy Ing. Ivo Vykydal.          

P. František Eliáš



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

  Příští neděle je třetí  nedělí v měsíci, proto budou mimořádné sbírky na opravy: 
v Postřelmově (minule 4528 Kč), v Chromči na kostel (minule 3130 Kč), v Lesnici na 
postřelmovskou faru, v Dlouhomilově na opravu kostela. 

 Všem dárcům ať Bůh odplatí jejich štědrost.             P. Vladimír Jahn

  Ve středu 16. 5. bude v Lesnici po mši svaté biblická hodina. Všichni jsou srdečně 
zváni.

  Od slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní modlitba o příchod Ducha 
svatého. Spolu s Pannou Marií a celou Církví vstupme do Večeřadla a zasvěťme tento 
čas modlitbě. 

  V sobotu 19.5. bude od 8.00 hod. v Postřelmově mše svatá ke cti Ducha svatého 
a modlitební setkání.                                                                                  P. Vladimír Jahn

  Pozvánka na 4. ročník turnaje v malé kopané O putovní pohár pastorační rady 
farnosti Lesnice který se uskuteční v sobotu 26. května 2007 na hřišti v Lesnici.
Prezentace: 9 – 9.30, výkop: 10 hod.

  V sobotu 26. května 2007 odpoledne od 14 hod. bude na hřišti v Lesnici  POSEZE-
NÍ PŘI MUZICE. Občerstvení zajištěno, program pro děti (hry atd.). 

Na obě akce Vás srdečně zvou pořadatelé.

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 6. května..... Kč.  
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.         P. František Janhuba

  V měsíci květnu, který je zasvěcený Panně Marii pamatujte více na Matku Boží. 
Svou úctu můžete projevit zejména účastí na májových bohoslužbách. Ve Zvoli v pon-
dělí a v pátek v 17.55 hod., v ostatních vesnicích dle dohody.          P. František Janhuba

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 6. května: Štíty , Cotkytle , Horní Studénky          Kč    
 Všem dárcům ať odplatí Pán.        P. Stanislav Suchánek

 Zveme na pouť ke sv. Isidorovi do Strážné na sobotu 12. 5. Mše sv. bude v 18.00.

 Také zveme na pouť Nanebevzetí Páně do Herbortic. Mše sv. bude v sobotu 19. 5. 
v 17.00 hod.

 A konečně zveme na pouť ke sv. Janu Nepomuckému do Cotkytle na neděli 20. 5. 
Mše sv. bude v 11.00 a svátostné požehnání v 14.30 hod.         Zvou farníci z Cotkytle

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 6. května: Mohelnice;  Úsov ; Studená Loučka  Kč.
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                    P. Petr Šimara



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY Z NEDĚLE 6. května: Lubník , Tatenice 1.200, Hoštejn , Kosov Kč
  „Pán Bůh zaplať.“                P. Jaroslav Přibyl

  POUŤ K SV. JANU NEPOMUCKÉMU. V neděli 20. května jste srdečně zváni ke 
společné poutní mši svaté v Kosově. 

  MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH. Hoštejn – v sobotu 19. května s neděl-
ní platností v 18.30 (v neděli mše sv. nebude). Kosov – neděle 20. května poutní 
v 10 hod.; Lubník a Tatenice beze změny.

  

 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od sedmi 
do dvanácti let proběhne v letošním roce v Pustých Žibřidovicích (u Hanušovic). Děti 
se mohou těšit na výlety, hry, společně prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení 
příběhů… Termíny jsou: první od 13.července do 17. července, druhý od 18. červen-
ce do 22. července. Cena pobytu je 500 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout ve farním 
kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s platbou 500 Kč 
odevzdávejte v knihkupectví Barborka nejpozději do 15.6.2007. Kapacita dětí je ome-
zená, proto přihlášku podejte co nejdříve. Bližší informace je možno získat na telefon-
ním čísle 583 416 582 – Jana Kratochvílová. Jašková, Kratochvílová, Krňávková

 VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ. Společný výlet dětí a katechetů na závěr školního 
roku se uskuteční v pátek 8. června 2007. Cílem letošního výletu bude poutní místo 
Králíky. Bližší program sdělí dětem katecheté. Na výlet si děti vezmou jídlo a pití na 
celý den (bude možnost opékání) a sportovní oblečení. Přihlášku s částkou 80 Kč (jízd-
né autobusem) odevzdejte katechetovi nebo na faru v Zábřeze do 31.5.2007. Prosíme 
rodiče o omluvení dětí ze školní výuky v pátek 8.6.2007. (odjezd z Valové v Zábřeze 
bude v 8.00 hod a příjezd v cca 17.30 hod opět na Valovou, kde si rodiče děti vyzved-
nou.)          Katecheté zábřežského děkanátu

 PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 už může-
te podat, děti navštěvující náboženství je obdrží v těchto dnech od katechetů, ostatní 
si je můžou vyzvednout v kostele. Můžete také použít přihlášku, otisknutou v minu-
lých FI a odevzdat ji přímo na faře.                Katecheté zábřežského děkanátu

DAVY A DAVY V NÁS ŽIJÍ A PUTUJÍ NAŠÍ KRVÍ (William Saroyan)
Každý člověk má: /2 rodiče,/ /4 prarodiče,/ /8 praprarodičů,/ /16 prapraprarodičů/, 
/32 předků/
/v 5. generaci;/ /64 předků  v 6. generaci;/ /128 předků  v 7. generaci;/ /256 předků  
v 8. generaci; /65536 předků v 16. generaci./
Těchto 16 generací zaujímá časový úsek asi 500 let. Mezi 65 536 předky, žijícími 
v 15. století, které má každý dnešní člověk, jsou jistě osoby ze všech stavů a tříd, chudí 
i bohatí, šlechtici i nádeníci, učení i nevzdělaní. Žádný člověk přirozeně nezná všech-
v 15. století, které má každý dnešní člověk, jsou jistě osoby ze všech stavů a tříd, chudí 
i bohatí, šlechtici i nádeníci, učení i nevzdělaní. Žádný člověk přirozeně nezná všech-
v 15. století, které má každý dnešní člověk, jsou jistě osoby ze všech stavů a tříd, chudí 

ny své předky, i kdyby se v rodině uchovával rodokmen sebepečlivěji. Není tedy důvo-
du dělat mezi lidmi rozdíl. Měli bychom je hodnotit podle toho, co je člověk před Bo-
hem a jak se snaží odpovídat Božímu plánu.                 (Anonymní text z Tag des Herrn)


