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10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
Bože, od tebe pochází všechno dobré;
slyš naše pokorné prosby a dej,
abychom tebou vedeni poznávali,
co je správné, a s tvou pomocí to také konali.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Žl 50,1+8.12-13.14-15 Kdo žije správně, tomu ukážu
1: Oz 6,3b-6
2: Řím 4,18-25
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Tak jako kdysi
i dnes Ježíš stoluje
s hříšníky.
Ale také se zbožnými
a „lepšími“ lidmi,
když si sednou
za stůl s hříšníky
a řeknou:
„Pane, nejsem hoden.“
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Boží spásu.
Ev: Mt 9,9-13

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 11. června Památka sv. Barnabáše, apoštola
pátek 13. června Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás chceme pozvat k účasti na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Společně
jim i tentokrát budeme vyprošovat Boží ochranu, vedení a pomoc. Stejně jako při minulých setkáních, i tentokrát můžeme odevzdat každé ze
svých dětí do symbolické Boží náruče - jména dětí napsaná na lístečcích vložíme do malého košíčku a budeme je takto přinášet Pánu spolu
s obětními dary.
Mše sv. bude sloužena P. Františkem Eliášem v úterý 10. června v 17.00 hod.
za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
KATECHETI SE SEJDOU na zábřežské faře ve čtvrtek 12. června. Začátek v 19 hod.
P. Martin Vévoda
DALŠÍ SETKÁNÍ TĚCH, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ BUDE V ZÁBŘEZE V PÁTEK 13. ČERVNA PO VEČERNÍ
MŠI SVATÉ.
P. František Eliáš
ZAVRŠENÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU. Připomínám všem, kteří se chystají oslavit
završení kurzu složením zkoušky, že se sejdeme v sobotu 14. června v Katolickém
domě. Začátek v 8 hod.
Mgr. Luděk Diblík
RYTMICKÁ SCHOLA zve všechny své přátele a příznivce na tradiční „Svatoantonínský táborák“. Sejdeme se v sobotu 14. června 2008 v kaštanovém háji za Katolickým domem od 16 hod. Posedíme, povykládáme, zazpíváme...
SCHOLA PICCOLA vás srdečně zve na koncert „PŘÍCHÁZÍM S CHVÁLOU“, který se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2008 v 19 hod. v kostele
sv. Barbory v Zábřeze. Váš dobrovolný příspěvek bude použit na částečné
pokrytí nákladů spojených s naší „koncertní šňůrou“ po Jižních Čechách.
Během koncertu si můžete zakoupit nové CD Scholy Piccoly.
Bára Hamlová a Gabina Tillová
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ A POUŤ DO KŘIŽANOVA. Jáhenské svěcení
přijme v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 21. 6. 2008 z rukou
otce biskupa Josefa Hrdličky také Mgr. Miroslav Jáně, rodák ze Sudkova. Pokud se chcete zúčastnit svěcení a spojit je s poutí do Křižanova,
rodiště sv. Zdislavy z Lamberka, přihlaste se od 8. do 18.6. u paní Ludmily Korgerové (tel. 583 414 512 od 19 hod.). Putování zakončíme pobožností k Božímu milosrdenství a mší svatou ve Slavkovicích. Odjezd z Valové v 8
hod., cena 300 Kč.
Od neděle 15. června si můžete vyzvednout v LEDŇÁČKU DVD z 1. svatého přijímání v Zábřeze.
P. Martin Vévoda
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KATOLICKÝ DŮM

 Nejenom seniory zveme na úterý 10. června na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné
40 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Pojeďte s námi na POUŤ. Na poutní zájezd do významného polského poutního místa
LICHEŇ připravovaného na sobotu 14. června ve spolupráci s někdejším zábřežským kaplanem P. Piotrem Grzybkem je ještě několik málo volných míst Přihlásit se ještě můžete na
tel. 583 412 108, nebo 583 415 434, mobil 731 465 717.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
MISIE OTCŮ LAZARISTŮ V HONDURASU. Drazí
bratři a sestry, jak velmi dobře víte, v těchto dnech probíhá veřejná ﬁnanční sbírka na pomoc misii v latinské
Americe - v Hondurasu. Proto bych vám velmi rád přiblížil tuto krajinu, jak jsem ji osobně poznal.
Když jsem slyšel mluvit o kulturním šoku, nevěděl
jsem o co se jedná. Ale když jsem poprvé v roce 2005
přistál v Hondurasu, tak jsem ten kulturní šok prožil na
vlastní kůži. Najednou se samozřejmé věci, na které jste
zvyklí z našeho prostředí, stanou velmi cennými. Jaké
jsou to věci ? Mluvím o pitné vodě, o tom, že když jste
špinavý, skočíte do sprchy, mluvím o tom, že u nás je
chléb stále na stole, ale tam není. A co se týká elektrického proudu a komunikací, ještě, že se nepřestaly vyrábět
svíčky, a že kůň není jen na okrasu, ale na mnohých místech Hondurasu jediným dopravním
prostředkem.. Pro mne bylo kulturním šokem přenést se v jediném okamžiku o sto, jestli ne
více roků do minulosti.
Ale důležité je jedno, uvědomit si, kvůli čemu – komu jsem tam šel. Kvůli člověku, který velmi touží po Bohu. A to byl druhý velký šok, který jsem zažil. Nepotkal jsem tam ateistu. Kéž by se právě tento fenomén dal přenést i do naší země. Když bylo rozhodnuto, že
poletím na nějakou dobu do Hondurasu, tak jsem se ptal sám sebe v čem asi bude spočívat
moje poslání? Odpověď na tuto otázku si možná až teď, po trojím pobytu v této misii mohu
aspoň částečně zodpovědět.
Za prvé: být blízko člověka, který nutně potřebuje pomoc druhého. Moje první mise, a to
si vzpomínám velmi dobře, nebyla o kázání, ale o nutnosti postarat se o nemocného chlapce. Jeho rodiče jsou chudí a neměli peníze na nemocnici či nutné ošetření. Na druhé straně
se styděli prosit o pomoc. Skutečná chudoba není vtíravá. I Kristus léčil, uzdravoval, hladové
sytil... a potom mluvil o Bohu. Za druhé: milovat člověka takového jaký je a tou láskou ukazovat tvář milujícího a starostlivého Boha Otce. Náš zakladatel sv. Vincent de Paul říkal svým
misionářům: „Když jdeš chudému hovořit o Bohu a jeho lásce, nejdřív mu dej najíst.“
Zahraniční misie v krajinách třetího světa jsou velmi úzce spojené se sociální a charitativní činností. Na závěr možná ještě jednu událost, která hovoří za všechno.
Jednou do misijní stanice Cuyamel dorazila humanitární pomoc a kromě jiných věcí
tam byly i hračky pro děti. Když jsem odcházel na pastorační návštěvu do jedné dědiny,
vzal jsem tyto hračky s sebou, že je porozdávám dětem. Mojí velkou odměnou byla nepopsatelná radost, která zářila z tváří a očí těchto dětí, když držely ve svých rukách možná
svoji první a jedinou hračku. Ať Bůh odmění všem dobrodincům a naplní vás duchovní,
nepopsatelnou radostí.
P. Stanislav Bindas CM.
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Učící se církev – MILOSRDENSTVÍ-LÉK NA NAŠI DOBU
Čím může křesťanství prokázat svou věrohodnost, ovlivnit život národa a být i lékem na nemoci světa? Lidé dnes nečtou Písmo svaté, náboženské knihy, neslyší kázání..., jedinou „četbou“,
která na ně může zapůsobit, je to, co mohou vyčíst na nás věřících křesťanech.
Co je vlastně milosrdenství? Milosrdenství můžeme chápat
dvojím způsobem. Předně jen jako pouhý vznět, zápal smyslové
žádostivosti, která se pak jeví jako soucit s trpícími, nemocnými,
chudými, nešťastnými – spojený se zármutkem nad ubohým stavem druhého. Anebo můžeme chápat milosrdenství jako ctnost,
která naklání vůli k účinné podpoře druhého. Důvodem, pohnutkou tohoto milosrdenství je utrpení, bída a nedostatek bližního,
které se láska a soucit snaží odstranit. Tento důvod milosrdenství
mají například charity a jiné sociální organizace, které pomáhají jedincům, rodinám ale i celým skupinám zvláště při živelních
pohromách. A to nejen v rámci národním, ale i světovém; v této
době například Barma, Čína... V oblasti děkanství Zábřeh si zaslouží pochvalu a úctu misijní akce na Haiti či v Hondurasu...
Nelze na tomto malém prostoru vše podrobně vypsat, ale každý
z věřících pomáhá a vidí, jak se církev snaží všude přispívat k dobru a pomoci. Také je třeba přiznat, že i při všech negativních jevech dnešní hodnotově upadající společnosti, převyšuje současnost svým duchem a svými akcemi milosrdenství dobu minulou.
Vzorem a příkladem milosrdenství nám může být sám Bůh. On se smilovává nad námi
jen proto, že nás miluje jako své děti a svou láskou chce odstranit naše nedostatky. Hned
na počátku lidských dějin se takto Bůh svým milosrdenstvím sklání k našim prarodičům
v ráji a v důsledku toho i k celému lidskému pokolení. Skrze svého Syna Ježíše Krista nás
vykupuje a otvírá nebe k naší věčné spáse.
A Ježíš Kristus? Tři roky jeho veřejného působení – to je jediný dlouhý řetěz skutků
milosrdenství. Smilovává se nad hladovými, nemocnými, chudými, nešťastnými ano i hříšnými. Hřích odsuzuje, ale kajících hříšníků se ujímá. On totiž hluboce vidí do srdce, zná
také lidskou slabost a křehkost a v ní vidí mnohé vysvětlení pro lidský hřích. Tyto projevy
Božího milosrdenství zjevují lidem Boha, jeho lásku k nim. Jeho je plnost a vrchol milosrdenství. Ježíš i smrt přemohl a obdaruje nás v míře vrchovaté až vejdeme do slávy nebe.
Ježíš není ale sociálním pracovníkem neboť jeho láska k chudým je hlubší a má věčné cíle.
Ježíš je celý pro věčnost, pro Boha a pro duše! Písmo svaté velmi často mluví o ctnosti milosrdenství a chválí ji více než ostatní, byť hodnotné ctnosti. „Milosrdenství chci a ne oběť!“
(Mat 9,13; 12,7). Dojemný je příběh ze života Josefa egyptského, jak byl zachráněn svým
bratrem Rubenem (1 Mojž 37,21n). V Novém zákoně pak případ marnotratného syna a otcova milosrdenství (Luk 15,11-32), stejně jako Ježíšovo zachránění hříšné cizoložnice (Jan
8,1-11). A tolik jiných případů, které nám zjevují Boha a jeho základní vlastnost vůči nám
– milosrdenství. Tím nás vybízí k následování.
Náš stav na věčnosti bude odpovídat míře našeho milosrdenství či jeho odmítnutí vůči
našim bližním na zemi, jak nám to sděluje Ježíš ve vyprávění o konci světa a posledním
soudu (Mat 25,35n).
Vlastním úkonem milosrdenství je odstraňování nedostatků druhého. Proto milosrdenství přináší útěchu zarmoucenému, posilu trpícímu, sytí hladového, podává občerstvení
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žíznivému, poskytuje všestrannou pomoc hmotnou i duchovní. Neboť nejsou jen skutky
tělesného milosrdenství. I duše touží, aby se jí dostalo pomoci, i její nedostatky a bolesti volají po účinném soucitu milosrdné lásky. Ano, mnohem více potřebuje milosrdenství
duše než tělo. Proto jsou vzácnější skutky duchovního milosrdenství než tělesného: útěcha,
rada, napomenutí, poučení, modlitba – to vše je důležitější než hmotná almužna nebo jakákoliv pomoc poskytnutá tělu. Milosrdenství je překrásným květem lásky, jádrem křesťanství, naplněním druhého hlavního přikázání:“Miluj bližního jako sám sebe!“ A proto
všude, kde zapustila hluboké kořeny křesťanská láska, vydala také svěží květ milosrdenství a nejsilnější zjevení Boha a hodnoty víry v něho. Stupeň lásky k Bohu a k bližnímu
bývá také stupněm opravdového milosrdenství, což také dokazují světci, například sv. Jan
z Boha, sv. Vincenc de Paul, sv. Don Bosko, sv. Matka Tereza z Kalkaty a mnoho dalších...
Kolik řeholních sester si zvolilo jako své životní poslání službu chudým... Činná láska jim
byla modlitbou a službou trpícímu Kristu.
Boží Prozřetelnost nás v této době vyzývá k činnému milosrdenství. Ježíš prostřednictvím polské řeholnice sv. Faustiny se představuje jako Boží Milosrdenství, na což církev
odpověděla tím, že 2. neděli velikonoční ustanovila jako NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Bůh se k nám snižuje a pomáhá nám v naší nouzi. Chceme-li my věřící, členové katolické církve, přispět k duchovní obnově národa, pak každý dle svých možností uskutečňujme ctnost milosrdenství u svých trpících bratří a sester. Neboť zvláště nevěřící svět jen této
mluvě rozumí, a je schopen, ne-li se obrátit, tak aspoň mít trochu více úcty k Bohu a církvi.
A tak také můžeme přivést trochu světla, tepla a života do duchovně a mravně i populačně
vymírající společnosti.
P. Antonín Pospíšil

FARNOST ZVOLE. ZÁCHRANA KOSTELA V POBUČÍ
Kostel v Pobučí je zasvěcen mučedníkům - sv. Janu a Pavlu, narozeným ve 4. století v Římě. Podle
legendy byli Jan a Pavel úředníky v paláci u Konstancie, dcery Konstantina Velikého. Když Konstancie zemřela, nechtěli sloužit novému panovníkovi, který je proto dal zavraždit. Jsou přímluvci
za dobré počasí. Jejich památku si připomínáme 26. června.
V pondělí 2.6. 2008 jsme zahájili, po již déle trvající přípravě, stavební práce vedoucí k záchraně kostela sv. Jana a Pavla. Kostelík byl postaven v roce 1832 a nyní se nachází
v doslova havarijním stavu. Popraskané a prolomené klenby hrozí stejně jako i jižní obvodová stěna zřícením. Opravy, které provádí ﬁrma specializující se na statické zajištění budov – Saron, jsou rozděleny do několika etap. První, která právě probíhá je zaměřena na
statické zajištění nejvíce poškozených částí kostela (jižní a severní stěna, klenební oblouky).
V dalších etapách, které dovrší celkovou stabilizaci stavby
budeme pokračovat hned, jak se podaří objevit a zajistit potřebné ﬁnanční prostředky.
Svépomocí farníků ještě v letošním roce provedeme otlučení betonové omítky soklu, která neprodyšně uzavírá vlhké
zdivo a odvedeme drenáží povrchovou vodu od základů.
Chci touto cestou poděkovat především obecnímu zastupitelstvu v Jestřebí za poskytnutou podporu, a také všem zvolským
farníkům, kteří se účastní záchranných prací. Velké poděkování patří rovněž Ing. Františku Kordasovi, který navrhl technologii řešení k statickému zajištění kostela a také zajistil kontakty na další odborníky.
Mgr. Luděk Diblík
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 1. června: Červená Voda 1.128,50; domov důchodců sv. Zdislavy 143;
Mlýnický Dvůr 337; Jakubovice 358,50; Písařov 709 Kč.
Sbírky na Haiti za květen: Červená Voda 417; Mlýnický Dvůr 183; Moravský Karlov
90; Jakubovice 465; Písařov 126 Kč.Dary: Jakubovice (na chodníky) 4.500; Červená
Voda 300; na Honduras 1.000 Kč.
 VIZITACE – prosím všechny členy pastorační i ekonomické rady farnosti Červená
Voda, aby přišli na setkání s panem děkanem, které se uskuteční ve středu 11. června
na faře po mši sv., která začíná v 18,30 hod.
 SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY v Jakubovicích bude ve čtvrtek 12. června v 17
hod. u paní Altové.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Jakubovicích ve čtvrtek 12. června v 18 hod. u paní
Altové.
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 1. června: Mohelnice 4.201; Úsov 802; Studená Loučka 619Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Příští neděle 15. 6. je třetí v měsíci, proto bude mimořádná sbírka v Postřelmově (minule 5150 Kč) a v Chromči (minule 3780 Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 BIBLICKÁ HODINA je v Lesnici ve středu 11.6. po mši svaté. Všichni jsou zváni.
 SETKÁNÍ KATECHETŮ (Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov) bude v Postřelmově
na faře ve čtvrtek 12.6. v 19.30 hod.
 V sobotu 14. 6. jedeme NA POUŤ NA SV. HOSTÝN. Jede se dvěma
autobusy, ale nejsou úplně obsazené, proto je možné se ještě hlásit, cena
je 200 Kč. Jeden autobus bere poutníky z Hrabišína v 7.30, Dlouhomilova
a Postřelmova. Druhý autobus bere poutníky z Chromče v 7.30, Kolšova,
Brníčka, Lesnice a Leštiny.
P. Vladimír Jahn

Blahopřání
Pateru Antonínu Pospíšilovi přejeme k jmeninám vše nejlepší, na přímluvu jeho
patrona sv. Antonína a nebeské Matky Panny Marie stálé zdraví a hojnost Božího
požehnání.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 1. června: Lubník 740; Tatenice 1.000; Hoštejn 700; Kosov 320 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: * V sobotu 14.6. bude mše svatá s nedělní platností v 18.30
hod. v Lubníku (v neděli 15.6. mše sv. nebude) * V neděli 15.6. bude mše svatá v Kosově v 7.20 hod., v Hoštejně v 8.30 a v Tatenici v 10 hod.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. června: Štíty 2.680; Cotkytle 980; Horní Studénky 1.200 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 V neděli 25.5.2008 jsme se sešli s farníky ze Štítů, Horních Studének a okolí na žehnání zrekonstruované štítecké fary. Prohlédli jsme si nově zařízenou kuchyň, ostatní pokoje,
které se stanou novým domovem otce Stanislava. Faru požehnal P. Vojtěch Kološ, šumperský děkan. Bylo přichystáno posezení s chutným pohoštěním. Otci Stanislavovi přejeme
mnoho spokojených chvil, strávených na štítecké faře.
Za farníky Hana Valentová
 Nedělní mše svaté 1. června se zúčastnili hosté z partnerského města Belvedere Ostrense, z Itálie spolu s představiteli Města Štíty. Liturgii doprovázela schola kostela Nanebevzetí
Panny Marie ze Svébohova a přispěla tak k jejímu slavnostnímu prožití. Za to jí patří poděkování od všech farníků.
Stanislava Bednářová

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
 2. ROČNÍK TÁBOŘENÍ NA FARNÍM DVOŘE V MORAVIČANECH. ŘKF Moravičany, sekce pro mládež zve děti ve věku od 5 let nahoru na 2. ročník táboření na farním dvoře v Moravičanech. Akce je věnována dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí. "Scuk"
nadšenců pro spolčo a dobrodružství začíná v sobotu 14. června od 16 hod. na moravičanském farním dvoře. Po postavení stanového tábora ( "Mám malý stan, mně na nohy táhne ...“) nás čekají soutěže a sportovní hry, večerní táborák a písničky, které k němu patří,
noční stezka a snad i nějaké to strašidlo... Přihlášky prosíme odevzdat u Jana Adamce ml.
- "A.M. úleťáka" do 11. června. Příspěvek na společné stravování 50 Kč/os., vlastní stan, karimatky a spacáky si vezměte s sebou. Těšíme se na spolčo s Vámi! Minulý rok to bylo dobrý, tak se nedejme zahanbit !
K zamyšlení: „Děti jsou hádankami od Boha, příliš těžkými, než aby se daly všechny vyluštit, ale
lásce se to podaří, když sama sebe přemůže“. Friedrich Hebbel ( 1813 - 1863)
 POZVÁNKA NA POUŤ. ŘKF Moravičany Vás 8. června zve na
tradiční "Pouť ke sv. Joséfkovi a Hubertovi" do Doubravy v Litovelském Pomoraví. Mše sv. ve 14 hod. u kapličky. Účinkuje „Vyroubalova dechovka“ a JIŘINKY. Po mši sv. přátelské posezení při občerstvení
a s moravskými písničkami.
P. Pavel Kavec CM

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
VE FARNOSTECH ZÁBŘEH, SVÉBOHOV A KLÁŠTEREC
Tuto neděli 8. června máte ještě možnost odevzdat návrhy kandidátů do pastorační
rady. Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosem, je ochotný vás zastupovat i plnit úkoly pastorační rady, je starší 18 let a přísluší do farnosti. Počet
navrhovaných kandidátů, není omezen. Kandidáty může navrhnout každý starší 15 roků.
Vyplněné lístky můžete odevzdat v kostele, případně na faře (poštovní schránka) nebo
přímo volební komisi, kterou tvoří:
ve farnosti Zábřeh: Emilie Janů, Antonín Urban a Ing. Marek Hackenberger
ve farnosti Svébohov: Josef Kolář, Jiřina Poláchová a Anna Sedláčková
ve farnosti Klášterec: Marie Švédová, Jan Kubíček, Tomáš Martiňák ml.
Volební řád a seznam kandidátů bude ve vývěsce farního kostela zveřejněn 14 dní před
volbami, které se uskuteční poslední neděli v červnu, to je 29. 6. 2008. P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 1. června: Zábřeh 7.230; Jedlí 1.550; Svébohov 1.750; Klášterec 1.500; Zvole
4.030 Kč. DARY: Zábřeh - na Šubrtovu kapličku 1.200, na misie 1.000, na kostel sv. Barbory
1.200; Zvole – na opravy kostela v Pobučí 3.000; Klášterec – na opravy 3.400 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli 8. června bude ve farnosti Zábřeh sbírka na kostel sv. Barbory.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV. B A R B O R A ZÁBŘEH INFORMUJE
První měsíce letošního roku byly zaměřeny především na zpracování projektové dokumentace dále na jednání s dotčenými institucemi
a orgány státní zprávy /Národní památkový ústav, Stavební odbor
MÚ Zábřeh, KÚ Olomouc, MÚ Šumperk oddělení státní památkové péče/.
Jaký je plán na letošní rok – jak bude probíhat rekonstrukce a oprava kostela. Chtěli bychom zahájit opravy – umožňují to jednak vlastní
ﬁnanční prostředky a potom očekávaný souběh ﬁnančních prostředků z dotací a grantů.
Odvodnění kostela – I etapa zahájení prací 3Q/2008
- máme k dispozic projektový návrh, povolení Stavebním úřadem očekáváme v nejbližších
dnech - ﬁnancování této akce se předpokládá z vlastních zdrojů a z dotace z MÚ Zábřeh
- vzhledem k výši rozpočtované částky předpokládáme provedení první etapy svépomocí
pod dohledem specialisty pracovníka ﬁrmy RealSan.
Oprava stropů a stropních podhledů -provedení prací 3 a 4 Q/2008
Projekční řešení nabízelo tři možné varianty: 1.řešení: ponechat stávající krovy a záklop –
podbití provést světlým dřevem –zamítnuto památkáři, 2. řešení: rovný strop obloukové přechody nahradit průhledy na krovy – zamítnuto olomouckým arcibiskupstvím
3. řešení: návrat stropů do původní podoby -varianta která bude realizována, je schválena všemi dotčenými institucemi /realizační souhlas Národního památkového ústavu Olomouc/.
Financování je připraveno částečně z dotace Ministerstva kultury a dále z vlastních zdrojů.
Protože se jedná o technicky složité řešení je nutné provést tuto práci dodavatelskou ﬁrmou.
V současné době probíhá poptávkové řízení, před rozhodnutím je souhlas Stavebního úřadu.
Jak z předchozího vyplývá můžeme realizovat pouze to co budeme schopni zaﬁnancovat. Proto
i nadále budeme hledat všechny možné zdroje, které umožní započaté dílo dokončit.
Děkujeme touto cestou všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě a realizaci
našeho společného díla. Děkujeme za práci a podporu a v neposlední řadě za ﬁnanční dary ať
již anonymních, nebo jmenovitých dárců, bez kterých by nebylo možné práci zahájit. O dalším
postupu prací Vás budeme i nadále pravidelně informovat.
Za řídící výbor Dr. Alois Frank, za dozorčí radu Josef Klimek
P.S. Ucelenou zprávu o stavu přípravy a realizace oprav kostela sv. Barbory najdete ve vývěsce
kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze.

HNÍZDO INFORMUJE. Pozor! Změny v programu Mamince v červnu.
10. 6. Beseda s herečkou Martinou Pavlíkovou na téma, jak hlasem a povídáním působit na děti.
(Zveme nejen maminky, ale i prarodiče a příznivce.)
17. 6. Voňavý maminec (Maminky mohou přinést a představit své oblíbené vůně, parfémy, oleje apod.)
24. 6. Rozlučkový maminec před prázdninami.
Těšíme se na vás.
Markéta Kroulová 604 650 880, Irena Švédová 603891571
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.
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