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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

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 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 8 Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
1: Př 8,22-31
2: Řím 5,1-5
Ev: Jan 16,12-15
Ordinárium: Břízovo č. 503
příští neděli Ebenovo č. 504

Jsme pozváni k životu
s Trojjediným Bohem,
a tedy i k poznávání
Trojjediného.
To je skvělá šance.
Vztah k Bohu – Otci,
vztah k jeho Synu – Ježíši,
vztah k Duchu svatému
jako k osobě Trojice –
to je nabídka
nejzákladnějších vztahů,
na nichž stojí celý náš život
a také naše naděje na věčnost.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 3. června
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Liturgii večerní mše svaté v neděli 3. června doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje.
úterý 5. června asvátekpamátka sv. bonifáce
Čtvrtek 7. června
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Zábřeh mše svaté v 9.40 a v 18 hod.
 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 tuto neděli 3. června 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. Bartoloměje a Chrámová schola od sv. Bartoloměje. Součástí koncertu bude promítání 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
 VZDĚLÁVACÍ KURZ. V úterý 5.6. 2007 v 16.00 hod. se sejdeme v zábřežském Katolickém domě, kde se uskuteční další přednáška druhého
bloku vzdělávání, který má název – BIBLE. Třetí přednáška tohoto bloku
– NOVÝ ZÁKON bude zaměřena na: rozdělení knih Nového zákona, vznik
evangelií a Skutků apoštolů, Božství Ježíše Krista a potvrzené zázraky, rozdělení listů, vznik a šíření církve a dozvíme se také něco o Apokalypse.
Přednášet bude Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., který dané téma vyučuje na CMTF v Olomouci. Srdečné pozvání patří všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, kdo
usilujete o prohloubení svého dosavadního poznání o Božím slově, které je zaznamenané
v Bibli.
Mgr. Luděk Diblík
 SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ, které se připravují na první svaté přijímání bude ve středu
6. června po dětské mši svaté.
P. Pavel Kaška
 Ve čtvrtek 7. června 2007 Vás všechny zveme na přednášku RNDr.
Jiřího Grygara, CSc. „Okna vesmíru stále dokořán“, která se koná ve
velkém sále KVDC, ulice ČSA 1, Zábřeh v 19.30 hod. Nejnovější objevy v astronomii zajímají mnohé, napříč generacemi. Využijte příležitosti, kdy RNDr. Jiří Grygar, CSc., tento křesťan, astronom, fyzik, přijíždí po letech opět do Zábřehu. Vstupné dobrovolné.
Odkaz: http:// www.astro.cz/~grygar/ http://www-hep2.fzu.cz/Auger
Ing. Mgr. František Srovnal

 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 bližší 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.
Josef Klimek
 SVATOANTONÍNSKÝ TÁBORÁK. V sobotu 16. června 2007 vás rytmická
schola od sv. Bartoloměje zve na tradiční setkání při kytaře a opékání špekáčků
na zahradě Katolického domu.
 MISSA JAZZ. V neděli 17. června v 16 hod. jste zváni do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze na koncertní provedení Hniličkovy mše Missa Jazz v podání Moravia
Bigbandu pod vedením Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ Zábřeh.
Naposledy jsme toto dílo mohli v Zábřeze slyšet v roce 2004 u příležitosti oslav
750 let od založení města.
 Farní muzeum v Zábřeze se obrací na veřejnost s žádostí o zapůjčení fotograﬁí nebo jiných dokumentů, se vztahem k duchovním, kteří sloužili v zábřežské farnosti ve 20. století. Pro účely připravované výstavy „Katoličtí faráři v Zábřeze od roku 1900“ potřebujeme shromáždit co nejširší 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 Zábřeze v obálce označené „FARNÍ
MUZEUM – KNĚŽÍ“. Děkujeme.
Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek

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.
BLAHOPŘEJEME manželům Aloisovi a Zdeňce Frankovým,
kteří oslaví 55. výročí svého sňatku.
Přejeme jim do dalších let společného života hodně zdraví, spokojenosti
a hojnost Božích milostí.

Hledám podnájem. Stačí mi jeden pokoj s příslušenstvím. Jsem svobodný a nenáročný. Adresa na faře nebo tel: 721 073 514.

SBÍRKY Z NEDĚLE 27. KVĚTNA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Zábřeh 12.390, Rovensko 1.250, Postřelmůvek 1.260, Hněvkov 500, Jedlí 6.500, Klášterec 1.825, Vyšehoří 1.085, Svébohov 2.900 Kč. Dary: Zábřeh dar na opravy 1.000,
Klášterec dar na Haiti 2.400 Kč.
P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo v měsíci květnu darováno 2.095 Kč. Celková částka včetně
darů činí od počátku 257.826 Kč.
Pán Bůh zaplat.
Jitka Karkešová a Marie Hrubá

JUBILEA KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU
24. června 2007 oslaví P. František Janhuba, doc. ThDr.,
farář farnosti Zvole u Zábřeha 45 roků kněžství
a 26. června 2007 oslaví 25 let kněžství farář v Dubicku P. Jaroslav Šíma.
Do dalších roků jejich kněžské služby jim přejeme dostatek sil, zdraví
a radosti z práce konané na vinici Boží.

JÁHENSKÁ A KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ

Jáhenské svěcení bude v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 16.
června 2007 v 9.30 hodin. Z rukou otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky
přijmou svěcení noví kandidáti jáhenství pro olomouckou arcidiecézi.
Kněžské svěcení přijmou z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera jáhnové v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23. června 2007
v 9.30 hodin.
Do kněžské služby vyprošujeme všem novokněžím hojnost Božích milostí

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA DUCHOVNÍ HUDBY

Společnost pro duchovní hudbu zve na letní školu „Convivium“ ve
dnech 18.–26. 8. 2007 do premonstrátského opatství Želiv. Convivium 2007 je určeno pro zájemce o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům, varhaníkům a gambistům.
Účastníci budou pracovat společně i v dělených specializovaných
třídách. Bližší podrobnosti je možno najít na www.convivium.cz.
Přihlášky je třeba zasílat na e-mail: prihlasky@convivium.cz.

Matka Boží
ze Štípy


Sestry Karmelitánky zvou děvčata od 18 -30 let na EXERCICIE, které se uskuteční ve dnech od 9.-13. 7. 2007 v klášteře ve
Štípě. Pokud máš zájem, kontaktuj nás telefonicky 577 914 262
nebo písemně na adresu: Klášter Sester Karmelitánek „Institut
Naší Paní z Karmelu“ Mariánské nám. 56; 76314 Zlín-Štípa;
e-mail: karmel@volny.cz.

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.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 27. května na církevní školství: Mohelnice 6.742; Úsov 1.424; Studená Loučka Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Na církevní školství se vybralo o slavnosti Ducha svatého v Postřelmově 5.848 Kč,
v Lesnici 3.353 Kč, v Dlouhomilově 1.238 Kč, v Chromči 2.070 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 Ve středu bude, jako obvykle, biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.30 hodin.
 Obec Hrabišín bude v sobotu 9. června pořádat den obce, při kterém budou požehnány také symboly obce – znak a prapor. Mše svatá začíná v 9.15 hodin.
 V neděli 10.6. oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. V Postřelmově letos půjde slavnostní průvod obcí ke čtyřem oltářům. Tímto liturgickým způsobem chceme Krista přinést obci, tedy společnosti kolem nás. Zároveň chceme také prosit Krista v eucharistii o
požehnání a posvěcení obce a všech lidí, věřících i nevěřících, Bohu blízkých i vzdálených.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 27. května na církevní školství: Štíty 2.930, Cotkytle 1.240 , Horní
Studénky 3.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 POZVÁNKA. Dne 8. června 2007 v 18.00 hodin, v zasedací místnosti Městského
úřadu Štíty se koná přednáška „Život misie v Baie de Henne na Haiti“. Pozvání přijal
pan Václav Keprt, ředitel ACHO, který misii osobně navštívil na začátku letošního roku.
Přednášku doplní projekce fotograﬁí a možnost seznámení s projekty „Adopce na dálku“
a „Střecha pro Haiti“. Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby dětí v Baie de Henne.
Eva Pecháčková
 SBÍRKA. V neděli 10. června bude ve Štítech v kostele sbírka na „Střechu pro Haiti“.
Na novou střechu pro jednu rodinu je potřeba 10 000 Kč. Nová střecha bude darem naší
farnosti ve Štítech pro rodinu, která ji nutně potřebuje. Finanční dar na projekt můžete také přímo odevzdat otci Suchánkovi oproti potvrzení o daru. Prosím, mějte otevřené
svoje srdce a také peněženky. Děkuji.
Eva Pecháčková
 OZNÁMENÍ: mše v pátek 8. června se přesouvá z 18 na 17 hodin.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 27. května na církevní školy: Lubník 1.080 Kč, Tatenice 1.650 Kč, Hoštejn 2.900 Kč, Kosov 600 Kč.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 27. května na církevní školství byla 3.120 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 služebníku
Božím Antonínovi Cyrilu Stojanovi, olomouckém arcibiskupovi v letech 1921-1923. Přednáší P. doc. ThDr. František Janhuba. Přijměte srdečné pozvání. Ve farní místnosti bude
připraveno na 40 nových, pohodlných židlí.

CO JE TO LEPRA ?

Chronické infekční onemocněni působené mikrobem Mycobacterium leprae. Vyskytuje se hlavně v tropech a subtropech. Je charakterizované tvorbou rozpadajících se
uzlíků v kůži a na sliznicích a nervovými poruchami. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K onemocnění dochází po dlouhodobém styku s nemocným za špatných sociálních a hygienických podmínek; přenáší se hnisem z míst postižených leprou. Hlavním
preventivním opatřením je izolace nemocných a jejich intenzívní léčba.

CO JE LL – LIKVIDACE LEPRY?

Je občanské sdružení založené v roce 1992. Jejím zřizovatelem je pan Jiří Holý,
akademický malíř. Motivace – Milosrdný Samaritán.
Organizace LL zasílá léky do oblastí postižených malomocenstvím a nyní chystá v Indii vlastní komplex leprastanice. Zde bude i ubytování pro děti – sirotky
a děti dlouhodobě ležících pacientů (cca 400 dětí).
Malomocní mají nejnižší postavení v celé lidské společnosti. V Indii patří do nejspodnější kasty (příslušníci hinduistického náboženství jsou totiž přesvědčeni, že postižení trpí spravedlivě, neboť ve svém minulém životě spáchali velké hříchy). S nikým
z rodin malomocných se nikdo neožení či nevdá, i když jsou vyléčeni. Nesmějí do školy, nikdo je nezaměstná. Takže jejich osud je vyvržení, bída, další nemoci, hladovění
a žebrání mezi dalšími žebráky.
Jedinou možností, jak jim pomoci získat zpět lidskou důstojnost, je vzdělat je a vyučit řemeslu. Pak jsou z nich učitelé, výborní a pilní řemeslníci i inženýři. Náhle stojí
trochu výše, protože v Indii je velká negramotnost.
Heslo projektu LL zní: „Malomocné vyhledat, vyléčit a osvobodit od opovržení.
Vrátit jim lidskou důstojnost.“
LL zasílá léky a další zdravotnické potřeby do lepra-TBC i do dalších stanic v Africe, Asii a Jižní Americe, dnes již do cca padesáti lepra-TBC stanic. Za uplynulých 13
let byly poskytnuty dary za cca 80 miliónů Kč.
LL vysílá civilní a řeholní zdravotní setry do svých nemocničních zařízení.
LL vydává svůj vlastní list MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH (náklad 60.000 výtisků), brožury, pohlednice, knihy pro své členy-dárce.
POMOZTE. I ten sebemenší dar zachraňuje životy a dává úsměv tam, kde jsou
pouze slzy. (Léky pro jednoho pacienta v počátečním stadiu nemoci stojí cca 150 korun.) Spojení na LL – Likvidace lepry:
Londýnská 44 120 00 Praha 2 Komerční banka, a.s. Praha-Město: 189914227/
0300 Var. symbol 111. Za každou pomoc, i modlitbou, děkujeme. V Zábřeze se o pomoc nemocným leprou stará
paní Marie Zíková a Anna Bezděková,
které odesílají peněžní dary hromadně do centra LL a mohou vám poskytnout také další informace o organizaci
LL a nemocných leprou.

ZPRÁVY Z CHARITY

Adopce na dálku je charitativní projekt, který si klade za cíl pomoci
dětem z opravdu chudých podmínek získat vzdělání a tak jim dát naději na lepší budoucnost. Bližší informace o Charitou zajišťovaných
adopčních programech je možné najít na webu www.charita-adopce.
cz (Uganda, Indie, Litva, Zambie, Kongo, ...) nebo www.acho.caritas.
cz (Haiti), případně je lze získat přímo na sekretariátu Charity Zábřeh u Ing. Lenky Kročilové (Žižkova 15, Zábřeh; tel. 583 412 587; email: lenka.
krocilova@charitazabreh.cz ).
Již vícekrát jsme se setkali s tím, že by si lidé rádi adoptovali dítě, nemají však
prostředky pro jeho celoroční podporu, která se pohybuje od 4.900 do 8.000 korun.
Přestože Adopci mohou zajišťovat také kolektivy (farní společenství, spolužáci, spolupracovníci, ...), někdy se tito ochotní „kolegové“ hledají těžko. Jsou, ale navzájem
o sobě nevědí. Těmto lidem jsme se rozhodli vyjít vstříc a zprostředkovat přes naši
Charitu jejich setkání a společnou adopci. Každý přispěje kolik má (ten svůj „vdovin
haléř“) a jakmile se sejde celková částka pro adopci potřebná, adopci administrativně zprostředkujeme. Zajistíme také rozeslání vzájemných kontaktů a informací o
společně adoptovaném dítěti. Zájemci o tento efektivní způsob podpory rozvojového světa se mohou hlásit u asistentky Lenky Kročilové.
Volná pracovní místa na zábřežské Charitě. Vzhledem k nárůstu zájmu o terénní
sociální služby hledáme aktuálně nové spolupracovníky na pozice:
- pečovatel/pečovatelka pro oblast Zábřežska
- osobní asistent/asistentka
- pečovatel/pečovatelka pro oblast Mohelnicka.
Obě služby zajišťujeme terénním způsobem přímo v domácnosti seniora či člověka s postižením. Podrobnější informace najdou zájemci na webu www.zabreh.caritas.cz nebo u asistentky ředitele Lenky Kročilové (tel. 583 412 587,
email: lenka.krocilova@charitazabreh.cz).
Humanitární sbírka šatstva. Pro loňský velký úspěch, kdy bylo vysbíráno více než
12 tun materiálu, plánujeme ve dnech 14. - 16. června 2007 zopakovat jednorázovou sbírku šatstva, lůžkovin, obuvi, hraček a dalšího vybavení domácnosti. Bližší
informace v příštím čísle FI nebo na webu www.zabreh.caritas.cz.
Jiří Karger - ředitel
Prosba – kalhoty a kraťasy. Jménem klientů Občanské poradny bych chtěla poděkovat všem, kdo přinesli do poradny nějaké boty. Tyto boty využívají lidé, kteří by
si je nemohli dovolit koupit, a tudíž jsou závislí na vaší pomoci.
Chtěla bych dále poprosit, zda někdo nemáte pánské ale i dámské kalhoty a kraťasy větších velikostí. Pokud by někdo toto oblečení mohl věnovat, přineste jej do
Občanské poradny na Masarykově náměstí 7, nebo je zanechte na Charitě u slečny Kročilové na sekretariátu. Děkuji.
Monika Hanušová – vedoucí OP

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI

Přesně rok se může Olomouc a celý Olomoucký kraj chlubit Arcidiecézním muzeem
– jediným muzeem svého druhu v České republice. Instituce, která v rekonstruovaných prostorách někdejšího Přemyslovského hradu v sousedství katedrály sv. Václava představuje všechny umělecké obory od románského umění, gotiky, přes manýrismus a baroko až po rokoko, byla otevřena 1. června 2006.
Při příležitosti prvního výročí otevření si mohou zájemci v pátek 1. června a o následujícím víkendu jeho výstavní sály prohlédnout zdarma.
První výročí otevření AMO připomene i Česká televize. Ta totiž
2. června ve 21.55 hodin a 3. června v 10 hodin odvysílá na druhém
programu dokumentární ﬁlm režiséra Theodora Mojžíše „Ke slávě a
chvále“, který přibližuje vznik unikátního muzea. Nejdůležitější akcí,
která se koná po roce od otevření
AMO, však bude v druhém červnovém týdnu návštěva prezidenta České republiky Václava Klause.
Ve stálé expozici nazvané „Ke
slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě“ Arcidiecézní muzeum Olomouc představuje kolem tří stovek exponátů. Stálá expozice, která již byla několikrát
obměněna, přivedla dosud do Arcidiecézního muzea 65 586 lidí, mezi nimiž bylo 6
120 turistů ze zahraničí.
Přestože návštěvnost je velice slušná, Arcidiecézní muzeum se snaží služby pro turisty stále zlepšovat. Skupiny domácích i zahraničních návštěvníků si tak mohou objednat prohlídku s průvodcem, v pokladně je od dubna k dispozici 25 sluchátek zvukového průvodce ve čtyřech jazykových mutacích, v knihkupectví jsou kromě publikací a katalogů v prodeji pohlednice, ale také DVD s dokumentárními ﬁlmy o muzeu
i jednotlivých exponátech. V provozu jsou již také nové webové stránky, které by měly
uživatelům internetu poskytnout informace v atraktivnější a především přehlednější
formě a to jak v češtině, tak v dohledné době i v angličtině.
Zajímavé novinky se od úterý 29. května objeví v Arcidiecézním muzeu Olomouc
(AMO). Nové exponáty návštěvníci najdou na dvou místech – v Menším sklepení a
v kapli sv. Barbory.
V Menším sklepení si lze prohlédnout raně gotický zvon z Ostravy–Zábřehu, který
je podle historika umění Leoše Mlčáka patrně nejstarším dochovaným zvonem nejen
na Moravě, ale i v Čechách.
Do AMO se vrací z výstavy „Sága moravských Přemyslovců“ i jeden z jeho skvostů
– plastika Krista Spasitele z 50. let 13. století.
Obměny se dočkala i expozice v kapli sv. Barbory. Návštěvníci si nově mohou prohlédnout část souboru stříbrného bohoslužebného náčiní, zhotoveného stříbrníkem
Franzem Wallnöferem pro olomouckého arcibiskupa Maxmiliána Josefa ze Sommerau-Beeckhu.

