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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

Bože, ty štědře rozdáváš 
církvi své dary; 
dej, ať to, co jsme 
od tebe přijali, 
nepřijde naší vinou nazmar, 
aby v nás milost 
Ducha svatého neustále 
rostla a duchovní pokrm 
aby nám prospíval 
k dosažení spásy.

Modlitba po přijímání

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 našeho Pána 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 tvářnost země.
1: Sk 2,1-11                      2: 1 Kor 12,3B-7.12-13            Ev: Jan 20,19-23 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 27. května  Slavnost Seslání Ducha svatého
Středa 30. května Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek 31. května  Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek   1. června Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle   2. června Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

LETNICE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Latinský název letnic - „Pentecostec“ znamená „padesátý 
den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně 
patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcho-
lením.
Letnice tu byly už před letnicemi. Svátek letnic se slavil už 
v židovství, a právě během tohoto svátku Duch svatý se-
stoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozu-
mět křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic ži-
dovských.

Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlou-
vy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží ru-
kou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na 
apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní 
zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim 
dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu 
Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Řím 5,5), která nás 
uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Du-
cha a žít podle evangelia.                                               (Podle Raniero Cantalamessy)

 První pátek v měsíci 1. června můžete využít (v rámci akcí Teologického kon-
viktu z Olomouce) službu cizího zpovědníka. Možnost k přijetí svátosti smíření 
bude od 15 hod.               P. František Eliáš

 První červnovou sobotu 2. června vás zveme na pouť do KOCLÍŘOVA. Po-
drobné informace na vývěsce v kostele. Hlásit se můžete na tel. 583 414 512 u pa-
ní Ludmily Korgerové. 

 Liturgii večerní mše svaté v neděli 3. června doprovodí Rytmická schola od sv. 
Bartoloměje.                                                             Radomír Friedl

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
 Ve Svébohově přistoupí děti poprvé ke svatému přijímání 
v neděli 10. června při mši svaté v 10.30 hod. 

 V Zábřeze bude první svaté přijímání v neděli 17. června při 
mši svaté v 8.30 hod.               P. Pavel Kaška



DALŠÍ PŘEDNÁŠKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU se uskuteční 
v úterý 5. června v 16 hod. v Katolickém domě. Přednášet bude na 
téma Nový zákon doc.Dr. Petr Mareček, ThD. Všichni jste srdečně 
zváni.           Mgr. Luděk Diblík

POZVÁNÍ MÍSTNÍ SKUPINY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ 
AKADEMIE V ZÁBŘEZE.
 Ve čtvrtek 7. června 2007 Vás všechny zveme na před-
nášku RNDr. Jiřího Grygara, CSc. „Okna vesmíru stále 
dokořán“, která se koná v sále klubu v 19.30 hod. Nejno-
vější objevy v astronomii zajímají mnohé, napříč genera-
cemi. Využijte příležitosti, kdy RNDr. Jiří Grygar, CSc., 
tento křesťan, astronom, fyzik, přijíždí po letech opět do 
Zábřehu.            Ing. Mgr. František Srovnal

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 OSTROV DYNAMIT. Divadelní hru dvojice Voskovec - Werich v nastudování 
studentů Gymnázia Zábřeh můžete zhlédnout v Kato-
lickém domě v neděli 27. května od 18 hodin. 

 Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace Mladých 
křesťanských demokratů si dovolují pozvat všechny lidi 
dobré vůle na přednášku s besedou a promítáním na 
téma Co nevíte o životě člověka před narozením, která 
se uskuteční v pátek 1. června od 19.00 hodin v Katolic-
kém domě. Přednášet budou lektorky sdružení „Za dětský život“ Jihlava.
 Motto: „Vím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože je to válka ve-
dená proti dítěti – přímá vražda nevinného vykonaná samotnou matkou. A když dopus-
tíme, že matka může zabít dokonce své vlastní dítě, jak můžeme chtít po jiných, aby se 
nezabíjeli navzájem? Stát, který potraty povoluje, neučí lidi milovat, ale používat násilí 
k dosažení svých cílů. Proto je potrat úhlavním nepřítelem lásky a míru; potrat lidi zasle-
puje.“        Blahoslavená Terezie z Kolkaty

 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Na sobotu 9. června Vás zveme na zájezd, při 
kterém navštívíme poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova 
a poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova. Přihlášky přijímá a bliž-
ší informace podává Josef Klimek, tel. 583412108, mobil 731465717, nebo Josef 
Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583415434. Odjezd v 7 hodin z Valové, 
cena 200 Kč splatná v autobuse.   

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



Farní muzeum se obrací na veřejnost s žádostí o zapůjčení fotografií 
nebo jiných dokumentů, se vztahem k duchovním, kteří sloužili v zá-
břežské farnosti ve 20. století. Pro účely připravované výstavy „Kato-
ličtí faráři v Zábřeze od roku 1900“ potřebujeme shromáždit co nej-
širší spektrum podkladů, abychom mohli tuto část historie zábřežské 
farnosti pečlivě zmapovat. Uvítáme také osobní vzpomínky na kněze 
působící v zábřežské farnosti. Materiály můžete přinášet na faru v Zá-
březe v obálce označené „FARNÍ MUZEUM – KNĚŽÍ“. 
 Děkujeme.                               Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek

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.

LE TOIT POUR HAITI – STŘECHA PRO HAITI 
Schola Piccola vás srdečně zve na benefiční koncert Le toit pour Haiti (Střecha pro Haiti), Le toit pour Haiti (Střecha pro Haiti), Le toit pour 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 hla-
vou. Potřebná částka pro rodinu je 10 000 Kč. 

 Naše pozvání ke spolupráci na koncertu přijala 
Rytmická schola od sv. Bartoloměje a Chrámová schola 
od sv. Bartoloměje. Součástí koncertu bude promítání 
snímků z Haiti.
 Více o nově vzniklém projektu se v průběhu kon-
certu 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

Ohlášky
V měsíci červnu přijmou svátost manželství v chrámu sv. Bartoloměje

v Zábřeze:
V sobotu 9. června 2007

David OTÁHAL ze Zábřeha a PharmDr. Jana OPRAVILOVÁ z Kosova

V sobotu 16. června 2007
Ing. Martin Škoda z Loštic a Eva Zapletalová ze Zábřeha

SBÍRKY Z NEDĚLE 20. KVĚTNA 
Zábřeh 9.480, Jedlí 1.900, Klášterec 2.160, Svébohov 2.600 Kč. Dary Haiti: 51.500 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI 27.5. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH ARCIDIECÉZE SBÍRKA NA CÍR-
KEVNÍ ŠKOLSTVÍ. 



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Bude první pátek měsíce června, měsíce zasvěceného Ježíšo-
vu Nejsvětějšímu Srdci. Využijme tuto příležitost, abychom potěšili 
Pána Ježíše a sami přijali nabízené milosti (podle příslibu k prvním 
pátkům). V Postřelmově bude tichá adorace a sv. zpověď od 15.30 
hodin, mše sv. 18.00 hodin. V Chromči adorace od 17.00, mše sv. 
18.30. V Lesnici adorace 16.30, mše sv. 18.00.

 Na první sobotu v červnu bude Mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Pan-
ny Marie v Postřelmově v 8.00 hodin.

 SBÍRKY NA OPRAVY: o první neděli bude pravidelná sbírka v Chromči na 
opravu fary (minule 2260 Kč), v Sudkově na opravu fary (minule 1060 Kč), v Les-
nici na opravy kostela (minule 3436 Kč). Minulou neděli byla v Lesnici sbírka na 
opravu postřelmovské fary, která činí 4093 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 O slavnosti Nejsvětější Trojice 3. června bude v Postřelmově a v Lesnici prv-
ní svaté přijímání, pozor na změnu času bohoslužby v Lesnici, která bude v 11.00 
hodin.                              P. Vladimír Jahn

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 20. května: Štíty 2.020, Cotkytle 2.400 , Horní Studénky 
1.120 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                  P. Stanislav Suchánek

POUŤ K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI bude v Janoušově u Cotkytle v sobotu 2. června. 
Pouťovou mši svatou budeme slavit v 16 hod.                 P. Stanislav Suchánek

POZVÁNKA. Dne 8. června 2007 v 18 
hod., v zasedací místnosti Městského 
úřadu Štíty se bude konat přednáška 
Život misie v Baie de Henne na Hai-
ti. Pozvání přijal Václav Keprt, ředitel 
ACHO, který misii osobně navštívil na 
začátku letošního roku. Projekce foto-
grafii, možnost seznámení s projekty 
„Adopce na dálku“ a „Střecha pro Hai-
ti“. Dobrovolné vstupné bude věnová-
no na potřeby dětí v Baie de Henne.

SBÍRKA. V neděli 10. června bude ve Štítech v kostele sbírka na „Střechu pro Hai-
ti“. Jak se píše dále v informacích je potřeba na novou střechu, pro jednu rodinu 
částka 10 000 Kč. Nová střecha bude darem naší farnosti ve Štítech pro rodinu, 
která ji nutně potřebuje. Prosím mějte otevřené svoje srdce a také peněženky. Dě-
kuji.                                               Eva Pecháčková



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY Z NEDĚLE 20. května: Lubník 2.880, Tatenice 1.070, Hoštejn 460 + veřejná 
sbírka 20.000, Kosov 2.100 Kč. „Pán Bůh zaplať.“                          P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 20. května byla 3.450 Kč + dar na likvidaci lepry 3.000 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.        P. František Janhuba

 V pátek 8. června v 18.30 hod. jste zváni na faru ve Zvoli na přednášku o služeb-
níku Božím Antonínovi Cyrilu Stojanovi, olomouckém arcibiskupovi v letech 1921-
1923. Přednáší P. doc. ThDr. František Janhuba 

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 20. května: Mohelnice 4.968; Úsov ; Studená Loučka Kč.
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                               P. Petr Šimara

FARNOST JEDLÍ      FARNOST JEDLÍ      FARNOST JEDLÍ

 Pastorační rada farnosti Jedlí se sejde ve čtvrtek 31. 
května v 18 hodin na faře. 

 V neděli 3. června se ke cti Nejsvětější Trojice koná 
tradiční pouť ke kapličce mezi Jedlím a Václavovem. 
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.  

 Pouť ke svatému Janu Křtiteli, patronu farního 
kostela bude v neděli 24. června.   P. František Eliáš

 DĚKANÁTNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE se uskuteční v sobotu 2. červ-
na 2007. Vyjdeme od kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově v 9 
hod. (do Svébohova se dopraví každý sám, po vlastní ose), délka pouti 
tam i zpět bude asi 10 km. Cílem je kaplička sv. Martina na Olšanských 
horách, kde nás čeká netradiční modlitba růžence, mše svatá, setkání 
s bohoslovci, hry, workshopy. S sebou si vezměte jídlo, pití, karimatku 
a malý kamínek.
 P. Pavel Kaška

 VÍKENDOVÁ AKCE PRO MINISTRANTY. Zvu ministranty na ví-
kendový pobyt do Starého Města pod Sněžníkem, který se uskuteční ve 
dnech 1.- 3.6. 2007. Ubytování bude na faře u P. Piotra Grzybka. Odjezd 
ze Zábřehu je v pátek 1.6. v 15.20 hod. Cena pobytu 250 Kč (v ceně je 
doprava, strava, ubytování). Podrobné informace jsou k dispozici na mi-
nistrantské nástěnce v sakristii. Přihlášky do 27.5.2007.      

Marek Hackenberger 



DUCHOVNĚ KULTURNÍ PROGRAM
V RÁMCI MISIÍ TEOLOGICKÉHO KONVIKTU V ZÁBŘEZE

Pátek 1. června – den otevřených srdcí.
 Od 14.45 do 17 hod. bude před marketem NOVA koncert chla-
peckého vokálního seskupení SEXTETE a dívčího kvarteta DETAŠÉ. 
Vystoupí také studenti Teologického konviktu v Olomouci. 
 Od 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje můžete využít duchovních 
služeb (zpověď, požehnání, modlitba, duchovní rozhovory). Také si 
můžete koupit knihy, CSI ...
 V 17.15 hod. začíná biblická epopej DAVID & GOLIÁŠ aneb „kterak dokáže píseň 
povznésti ducha a získati vítězství v prohraném boji“. 
 V 18 hod. začíná mše svatá a po jejím skončení asi do 20.30 hod. bude možnost 
adorace. 
Ve farnostech Jedlí, Svébohov, Maletín, v Hynčině a Rovensku se více o programu 
misií teologického konviktu v týdnu od 27. května do 3. června dozvíte na vývěskách 
v kostele. 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC MISIÍM SKRZE PMD V ROCE 2006
Milí přátelé, chtěl bych Vám upřímně poděkovat, že jste i v minu-
lém roce prokázali svoji lásku k misiím ať už svými modlitbami, 
osobním nasazením, nebo finančním přispěním. Skrze PMD jste 
věnovali přes 25 milionů Kč, což je o 6 milionů Kč více než před-
chozí rok. Nedávno jsem navštívil asi třetí nejchudší zemi světa, af-
rickou Malawi, kde ze 13 milionů obyvatel je 1 milion sirotků. Jejich 

rodiče zemřeli na AIDS, malárii nebo podvýživu. Viděl jsem na vlastní oči, jak se 
naše pomoc dobře využívá a dostává právě k těm nejchudším. Kromě Malawi jsme 
díky Vaší štědrosti mohli pomoci ještě v dalších 8 zemích, např. Indii, Ugandě, Peru 
a Bangladéši. Vaše dary z Misijní neděle na Dílo šíření víry umožňují např. stavbu 
kostelů, nákup aut a podporu katechetů. Sponzorovali jste i bohoslovce a životně 
nutnou pomoc zahrnující výživu, studium, katechezi, lékařskou a hygienickou péči 
pro více než 47 tisíc dětí. Jménem chudých Vám ze srdce za vše děkuji a spoléhám 
na další spolupráci s Vámi. Sám Ježíš, kterého se tímto osobně dotýkáte, Vám jistě 
Vaše misijní úsilí odmění.                 P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD 

VI. CELOSTÁTNÍ KONGRES KATECHETŮ.Tento rok se bude v termínu podzim-
ních prázdnin, tj. ve dnech 25.–27. října 2007 konat v Kroměříži VI. celostátní kon-
gres katechetů, který navazuje na dosavadních pět celostátních setkání katechetů, 
která se konala v královéhradecké diecézi. Mottem letošního kongresu je téma „Vě-
řím ve vzkříšení těla a život věčný“. Přihlášky přijímá místní diecézní katechetické 
středisko do 15. 6. 2007. Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč (ubytování, stra-
vování, náklady na organizaci) a na 100 Kč (náklady na organizaci, bez nároku na 
stravu a ubytování).
 Podrobnější informace budou k dispozici na diecézních katechetických cent-
rech.



Č E R V E N v K a t o l i c k é m  d o m ě v Z á b ř e h u
  1. 6. Co nevíte o životě člověka před narozením 19.00
 Přednáška pracovnic sdružení Za dětský život Jihlava s besedou a promítáním. 
  4. 6. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
  5. 6. Klub maminek 9.00
  Kosmetická služba a poradna pro maminky 
  6. 6. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
  7. 6. Dětský klub Barvínek 9.30
  9. 6. Cvilín u Krnova, Ruda u Rýmařova 7.00
  Návštěva významných sakrálních památek. Odjezd z Valové. 
10. 6. Čas pro tebe 15.00
  Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví. 
11. 6. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
12. 6. Klub maminek 9.00
  Letní piknik na zahradě za Kaťákem 
13. 6. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
14. 6. Dětský klub Barvínek 9.30
16. 6. Svatoantonínský táborák 18.00
  Setkání při kytaře a opékání špekáčků na zahradě Katolického domu 
18. 6. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
19. 6. Klub maminek – volný program. 9.00
19. 6. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem 14.00
  Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. 
 Občerstvení zajištěno. 
20. 6. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
21. 6. Dětský klub Barvínek 9.30
23. 6. Setkání zaměstnanců Charity Zábřeh s Tříkrálovými koledníky 10.00
25. 6. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00

Připravujeme
8. 7. FESTIVAL SLOVÁCKÝCH DECHOVÝCH HUDEB – zájezd do Ratíškovic
17. 7. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY – odpoledne s dvojicí Vašek a Petr
27. – 28. 7. – PODHŮŘÍM JESENÍKŮ – dálkový pochod
14. 8. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY – odpoledne s dvojicí Vašek a Petr

Více informací najdete na www.katak.cz   


