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slavnost sv. petra a pavla

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, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid,
shromážděný v dnešní slavný den
tvých svatých apoštolů Petra a Pavla;
dej, ať se ve všem držíme jejich nauky,
protože s nimi je spjat počátek života tvé církve.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Žalm 34
1: Sk 12,1-11
2: 2 Tim 4,6-8.17-18
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

„Ty jsi Petr, tobě dám klíče
od nebeského království.“
Klíče jsou symbolickým
znamením odpovědnosti
a vlády nad domem.
Proto jsou účinným
obrazem moci, kterou předává
Kristus Petrovi.
Apoštol je povolán,
aby vyučoval,
hlásal evangelium
a rozhodoval o mravnosti
lidských rozhodnutí
ve světle Kristových slov.
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Ev: Mt 16,18
Břízovo č. 503

Neděle 29.6. OTEVŘENÍ ROKU SV. PAVLA V ZÁBŘEZE A VE ZVOLI.
Rok sv. Pavla (2.000 let od jeho narození) otevře v Zábřeze a ve
Zvoli při nedělních mších svatých P. Stanislav Bindas, misionář-lazarista z loštického misijního týmu. Sbírka mší svatých bude věnována na podporu chudých v Hondurasu. Po odpoledním požehnání ( 15 hod.) v děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze bude
možné zhlédnout obrazovou prezentaci misijního díla v této zemi.
Všichni jste srdečně zváni ze všech farností!
P. František Eliáš
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY V ZÁBŘEZE, VE SVÉBOHOVĚ
A V KLÁŠTERCI. Tuto neděli 29. června proběhnou volby do pastoračních rad. Po vyzvednutí volebních lístků zatrhnete 6 kandidátů. Prvních šest s největším počtem hlasů,
bude zvoleno do pastorační rady přímo. Rada bude doplněna o zástupce jednotlivých
společenství farnostÍ a o členy jmenované předsedou rady, farářem.
volební komise

V neděli 29. června složí první sliby a obdrží řeholní šat dvě z novicek,
které se připravily ke svému životnímu poslání na faře v Jedlí. Jedelská
farnost se s Annou Svobodovou a Lindou Bohutínskou rozloučí při mši
svaté v úterý 1. července v 8 hod.
To už budou mít nová, řeholní jména.
P. František Eliáš
KATOLICKÝ DŮM zve nejenom seniory na úterý 1. července na Zábavné odpoledne
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek
ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Josef Klimek
KAPLE SV. PROKOPA NA SKALIČCE. Po dvouleté pomlce Vás zveme na oslavu patrocinia kaple sv. Prokopa na Skaličce, které oslavíme v předvečer svátku, ve čtvrtek
3. července při mši svaté v 19 hodin.
Za farníky ze Skaličky Pavel Kunert
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás chceme pozvat
k účasti na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. I v době prázdnin jim chceme společně vyprošovat ochranu, pomoc a Boží vedení. Mše sv.
bude sloužena P. Františkem Eliášem v úterý 8. července 2008 v 17.00 hod.
Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
ZMĚNY V  ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI. Každoročně s blížícími prázdninami čekáme,
jaké změny nám přinese další rok, koho z duchovních pošle otec arcibiskup na jinou,
další „roli“, kdo přijde, s kým se budeme dělit o radosti i starosti. Tentokrát se se zábřežskou farností rozloučí P. Martin Vévoda, zábřežský kaplan, který odchází do farnosti
Drahotuše, kde jej přijme jako kaplana farář, otec Radomír Šidleja. Už během prázdnin
se seznámíme s novým kaplanem, P. Jindřichem Peřinou. Přejeme oběma hojnost Božího požehnání a sil v kněžské službě.
P. František Eliáš
PŘICHÁZÍM S CHVÁLOU. Již druhý koncert uspořádala schola Piccola v kostele sv. Barbory, který čeká na rekonstrukci. Ve večerním čase, v „syrovém“ interiéru a při svíčkách zněly chvály a oslava Pána Boha v písních s originálním
doprovodem. I my přicházíme s chválou a poděkováním všem účinkujícím za
pěknou atmosféru i radost, kterou nám předali.
redakce
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POUŤ V RÁJEČKU. V sobotu 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka ke společné
oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat
někdejší zábřežský kaplan Doc. P. František Kunetka. Slavnost pak
bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor
dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení”. Pro
děti bude připravena celá řada her a soutěží o sladkosti s tematikou
požární ochrany. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu a či bohatá tombola. K poslechu a tanci bude známé melodie vyhrávat
skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě, a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
KŘÍŽ Z KAPLE V RÁJEČKU. Při vstupu do kaple nás na
první pohled zaujme kovaná brána, dílo kovářů Josefa
a Petra Bartoňových, vyrobená roku 1999. Uprostřed této
mříže je kopie byzantského kříže. Toto dílo je vyrobeno
podle olověného křížku o velikosti 8 x 5 cm, který byl objevený v místech křesťanského centra Velké Moravy. Jde
o ojedinělý středoevropský nález z 9. století. Byzantský
křížek byl nalezen r. 1963 v Sadech u Uherského Hradiště v „kuchyni byzantského kláštera u katedrály a školy arcibiskupa Metoděje“. Pravděpodobně se jedná o misionářský křížek byzantské provenience, který se do aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště dostal prostřednictvím byzantské misie Konstantina
a Metoděje. Je dokladem, že v křesťanském centru na sadské výšině byli přítomni kněží
jihovýchodního původu.
Na lícní straně křížku je vyobrazen ukřižovaný Kristus oblečený jako král do „byzantské tuniky“,
která splývá až k nohám. Na druhé straně kříže je vyryt řecký nápis (který je znázorněn na mříži naší kaple): (vodorovně) NH ZOE KA; tj. NHKA = vítězství, ZOE = život; (a svisle) IC X
ΦOC XC; tj. I(ECU)C X(PICTO)C = Ježíš Kristus, ΦOC = světlo.
Celý nápis nám tedy říká důležitou pravdu o našem Pánu: „JEŽÍŠ KRISTUS, SVĚTLO
A ŽIVOT, VÍTĚZSTVÍ.“
P. Martin Vévoda
VELEHRAD, PÁTEK 4. ČERVENCE, VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Na koncertě vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky
i zahraničí a budou představeny důležité charitativní
projekty v naší zemi. Od 20.00 hod. přímý přenos
Českou televizí a Českým rozhlasem 1 - Radiožurnálem. 24.00 hod. mše svatá v bazilice.
VELEHRAD, SOBOTA 5. ČERVENCE – NÁRODNÍ POUŤ. V 10.30 hod. slavnostní poutní mše
svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy (hlavním celebrantem
je kardinál Giovanni Coppa z Říma, bývalý dlouholetý apoštolský nuncius v naší vlasti) – je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
POUŤ DO KOCLÍŘOVA. Jednota Orel Vás zve o první sobotě v červenci , 5.7. do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Hlaste se do 30.6.
L. Korgerová 583 414 512.
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Učící se církev – CÍRKEV MEZI NOVÝMI NÁRODY
Církev založil Ježíš Kristus, aby jeho vykupitelské a spásné
dílo bylo zachováno a po všechny věky působilo a přinášelo požehnání jedincům i společnosti. Svou kolébku má v Jeruzalémě,
o svátku Letnic – Slavnosti Seslání Ducha svatého v roce 33. Tehdy, když se dalo pokřtít tři tisíce lidí ze všech národů, Církev poprvé vystoupila na veřejnost. Jeruzalém se však nestal dějištěm
rozvíjení tohoto Božího díla (Skutky apoštolů, 2. kapitola). Trvalým centrem církve se stal Řím. Tam rozvíjely Kristův apoštolát
dva sloupy církve – sv. Petr a sv. Pavel. Tam oba položili svůj život
pro vzpomenuté dílo, Petr na pahorku vatikánském, ukřižován podle svého přání hlavou
dolů, Pavel jako římský občan byl sťat mečem za hradbami Říma. Proč Petr v Římě? Existuje domněnka, že sám Ježíš určil Petrovi toto město jako sídlo hlavy Církve.Byla to volba
velmi šťastná a rozumná. Řím byl středem mohutné Římské říše s dokonalou administrativou, školami, vysokou kulturou, právním cítěním... Z něho se paprskovitě rozbíhaly
kvalitní silnice až k daleké Anglii či Indii, po nichž cestovaly legie, obchodníci a rychlí
poslové, kteří v krátké době donesli každý výnos císaře až na nejzazší konec říše. Tedy
i myšlenku, zvěst křesťanskou jako zrno rozsévali tam, kam přišli. Zvláště když dekretem milánským roku 313 dal císař Konstantin Veliký církvi svobodu. K tomu všemu přispívala skutečnost, že v té době zavládl v celé říši rozkvět hospodářský i všeobecný mír:
„Pax romana“ – mír, řád římský!
V průběhu 4. a 5. století pronikaly do Římské říše barbarské kmeny: Germáni, Visigotové, Vandalové, Longobardi, Ostrogotové. Germánský vůdce barbarských žoldnéřů
ve službách říše svrhl posledního římského císaře Romula Augusta roku 476, čímž skončila tisíciletá Západořímská říše. Tyto kmeny se neubránily vlivu křesťanství a pomalu se
stávaly i jeho nositeli a předávaly křesťanství do dalších krajů Evropy.
Podstatný vliv na přenesení křesťanství do krajů na sever od Alp měl řád benediktinský. Založil jej sv. Benedikt z Nursie (480-547) a dal mu program heslem: „Modli se a pracuj!“ Kladl důraz na tělesnou práci, studium, výuku a duchovní kázeň! Stovky benediktinských klášterů byly rozesety po celé západní Evropě a svým životním heslem ovlivňovaly nejen mnišství, ale i duchovní a mravní život lidu, i celé společnosti a také rozkvět
hmotný.
Rozhodující krok na pokřesťanštění západu bylo obrácení Franků, usedlých v Galii
a to za krále Chlodovika (482-511), který přijal v roce 499 křest a pojal za manželku katolickou burgundskou princeznu.
První krok k obnovení západní říše římské udělal už papež Štěpán III., když v roce
754 pomazal za krále Pipina III. Už dříve ale pronikali na evropský kontinent islámští
Arabové. Jejich muslimská vojska porazil roku 732 u Piters Karel Martel, čímž rozhodl
o osudu dnešní Evropy! Galie, tedy Francie, jako první ze zemí za Alpami přijala křesťanství. Je nazývána „první dcerou církve“.
Největším panovníkem Francké říše se stal Karel Veliký (768-814) a stejně velikým byl
i jeho následující čin. 25. prosince roku 800 o svátku Narození Páně přijal Karel v bazilice
sv. Petra v Římě z rukou papeže Lva III. císařskou korunu. Od roku 800 mohl tak v západním křesťanstvu získat toto důstojenství pouze panovník, který byl v Římě korunován papežem. Stal se symbolicky nástupcem římských císařů. Zakládal po celé říši farní
a klášterní školy a ke svému dvoru v Cáchách povolával z Říma nejučenější muže. Bohužel křesťanství šířil i násilím: Polabské Slovany, Sasy. Karel Veliký byl roku 1165 „svatoře-
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čen“ ale pouze arcibiskupem kolínským, který stanovil svátek k jeho poctě na 28. ledna.
Církev to neuznala, jen později dovolila městům Cáchám a Osnabrücku uctívat jej jako
blahoslaveného. Dnes se význačným osobnostem udílí v Cáchách „Cena Karla Velikého“,
kterou dostal i prezident Václav Havel.
Ve světě anglosaském zapustilo křesťanství své kořeny již v prvních staletích, neboť
se šířilo spolu s římskou správou a skrze věřící vojáky v římských legiích .
V Irsku to byl sv. Patrik, který pocházel z Británie, ze šlechtické rodiny. Kolem roku
401 ho odvlekli loupeživí Irové do Irska, kde sloužil jako otrok. Uprchl zpět do Británie
a později vstoupil do kláštera v Lérinu. Roku 432 zahájil misie v Irsku. Stal se patronem
Irska.
Sv. Řehoř I. Veliký je obecně pokládán za jednu ze čtyř největších postav na papežském stolci. Jeho papežstvím je zahájen vítězný nástup katolické církve a prakticky jím
začíná doba středověku. Významná je Řehořova snaha o pokřesťanštění Británie – roku
596 vysílá ze svého kláštera mnicha sv. Augustina, později zvaného z Canterbury, který
společně se čtyřiceti mladými druhy zakládá v Anglii biskupství a získává Anglosasy pro
křesťanství.
Německo vděčí za rozšíření křesťanství sv. Bonifácovi, České země svatým Cyrilu
a Metodějovi.
Idea raného středověku byla tato: Křesťanství a papežství jako představitelé duchovní
správy a císařství jako časný, politický činitel. Ovšem praxe byla často problematická. Důsledek padlé lidské přirozenosti, moc a bohatství nesjednocují, ale rozdělují a zraňují. Na
nápravu těchto stavů přicházejí osobnosti i společenství a snaží se vrátit věci k ideálu.
Kolem roku 1000 vycházel vlastní popud náboženské obnovy opět z klášterů. Zde se
vedl život v chudobě, poslušnosti, čistotě, pěstovala se liturgie a vzdělávání mnichů, vyzařoval odtud duch evangelia. Nejslavnějším byl bezpochyby klášter v Cluny ve francouzském Burgunsku. Opatství zahájilo nejen reformu mnišství, ale i společnosti. Kolem roku
1000 disponovalo Cluny více než 1450 kláštery s deseti tisíci mnichů, což mělo nepochybně vliv na celou společnost. Vůdcem clunyjské reformní strany v papežské kurii byl kardinál Hildebrand – pozdější papež Řehoř VII., který se rozhodl roku 1073 provést důkladnou reformu v církvi, která se týkala způsobu obsazování duchovních míst, vykořenění korupce-podplácení a kněžský konkubinát! Žádný laik a ani císař nesmí obsazovat
církevní úřady (farnosti, diecéze, opatství) a to pod trestem vyloučení z církve. Nejtěžší
spor vznikl mezi papežem a panovníkem, císařem Jindřichem IV., tak zvaný boj o investituru. Celý spor byl ukončen 23.9.1122 konkordátem wormským, uzavřeným mezi
papežem Kalixtem II. a císařem Svaté říše římské Jindřichem V. kompromisem (císař se
investitury zřekl a souhlasil s kanonickou volbou biskupů a opatů, a s udělením lenních
statků duchovním, papež naproti tomu souhlasil s císařovou účastí u voleb, které nebyly
pro spory kapituly nebo konventu rozhodnuty).
Boj o investituru vlastně plně a navždy nikdy neskončil. Celé další dějiny jsou toho
více či méně důkazem. Úsilí světských vládců podřídit si církev a dosadit své duchovní
(jim oddané) na místa a církevní úřady, je stále v kurzu. Sami jsme to nedávno zažili v plných bolestných důsledcích éry komunismu.
Prvními padlými v boji o investituru mocí císaře Nerona byli už v roce 67 knížata
apoštolská sv. Petr a Pavel. Církev své nepřátele a pronásledovatele přežívá. Přežila Nerona i Jindřicha, přežila Hitlera i Stalina, přežije všechny další jim podobné. Neboť ona
jediná má Boží příslib, že bude zde do konce světa a že brány pekelné ji nepřemohou.
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 22. června: Červená Voda 1.097,50; domov důchodců sv. Zdislavy 227;
Mlýnický Dvůr 196; Moravský Karlov 180; Jakubovice 582; Písařov 890 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
v BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 30. června v Písařově na faře v 17 hod.
v SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE. Mše sv. v pátek 4. července v Červené Vodě
bude už v 16 hod. z vigilie slavnosti sv. Cyrila a Metoděje a po ní odjezd na Velehrad na
koncert Lidí dobré vůle (kdyby někdo chtěl, může se přidat).
v HESLO PRO DĚTI: Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce moje podle srdce svého!
P. Pavel Vágner
POTĚŠENÍ JE NA MÉ STRANĚ. Nedá mi jinak než takto nazvat mé 1. setkání s animátory společenství seniorů, které se konalo 19. června v Olomouci. Byli jsme pozváni do prostor kláštera Dominikánů u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Kromě zajímavé
přednášky bratra Mikuláše z misií v Africe (mimochodem 9. srpna bude vysvěcen na kněze) jsme byli obeznámeni s tématy na příští školní rok. Tato témata pro nás připravil P. Antonín Krasucki, OP. Témata „Proroci ve Starém zákoně“ nás vybízí k zamyšlení k čemu proroci provokovali a přenést a spojit toto poznání s naším praktickým životem.
Tímto bych vás, kteří již nejste povinováni zaměstnáním a máte chuť a možná i trochu zvědavosti chtěla na naše setkání pozvat. Můžete o mé pozvánce celé dva měsíce přemýšlet
a rozhodnout se. Ráda vás v září uvidím a nejen vás, milé dámy, s kterými se setkávám, ale
ráda si promluvím a vyslechnu i vás, pánové. Tak nezůstávejte doma a vyveďte se vzájemně
do společnosti našeho společenství.
Dozvěděla jsem se, že je tento zpravodaj známý a čtený. Tak vás, přátelé seniorského společenství v naší arcidiecézi srdečně pozdravuji. Jmenovitě Marie, neboť jsme se tak skoro
všechny jmenovaly.
Vaše Marie Kubitová z Červené Vody

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 22. června: Mohelnice 6.108; Úsov 879; Studená Loučka
190 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara.
v Pondělí 30. června je adoračním dnem farnosti Mohelnice.

postřelmovsko

postřelmovsko

v Tento týden bude adorace před Nejsvětější svátostí a příležitost ke sv. zpovědi v Leštině ve
středu od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 15.30 hodin.
v V sobotu o Slavnosti sv. Cyrila a Matoděje budou slouženy mše svaté podle nedělního
rozpisu. V Postřelmově bude v 8.00 pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. června: Lubník 930; Tatenice 1.370; Hoštejn 3.050; Kosov 700 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
LUBNÍK, kostel sv. Petra a Pavla – v rámci roku sv. apoštola Pavla a možnosti získání plnomocných odpustků na první pátek, první neděli v měsíci
a 29. den v měsíci, bude v pátek 4. července v 17 hod. mše svatá ze slavnosti Cyrila a Metoděje, po ní litanie ke sv. apoštolu Pavlovi. V neděli na závěr
mše svaté (7.20 hod.) budou také litanie k apoštolu Pavlovi.
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farnosti loštice a moravičany
HASTALA VISTA, PADRE ESTANISLAO ! A je to tady! P. Stanislav nám na několik týdnů odletí pomáhat svým španělským spolubratřím na misii v Hondurasu. Přejeme mu šťastný let, aklimatizaci
„suchozemce“ v tropické oblasti Karibiku, hodně Boží milosti v práci
pro Boží království. Využijte možnosti „last minute“ (poslední moment) setkat se s ním v Zábřeze u prezentace práce misionářů v této
krajině po odpoledním požehnání v 15.00 hod.
P.S. Odlet z Prahy do Madridu a pak dál je plánován 1.7.2008
ve 13. 40 hod. Snad se nám nezapomene vrátit ...
v Pátek 4. července je adoračním dnem farnosti Loštice. V tiché adoraci, v příjemném společenství našeho PÁNA, v oáze klidu, přijďme složit své bolesti, načerpat sílu k nesení osobních křížů, poděkovat za nemalé milosti, kterých se nám od Boha denně dostává. Adorace v chrámu
sv. Prokopa v Lošticích bude od 10. 00 - 18. 00 hod. Po požehnání bude
sloužena mše sv. „V Eucharistii se setkávají dva pohledy: náš pohled na Boha
a Boží pohled na nás. Jestliže někdy slábne náš pohled na Pána, ten Boží na nás
nezeslábne nikdy. Díky, Pane, za tuto jistotu !“ (Raniero Cantalamessa)
v ŘKF Moravičany Vás o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje srdečně zve na farní den.
Ve 14.00 hod. začínáme bohoslužbou slova u kapličky sv. slovanských apoštolů C+M „na
staré cestě z Moravičan do Loštic“. Následně po skončení, se pěšky přesuneme na farní
dvůr, kde nás čeká příjemné posezení se vším, co k tomu patří. Inu, přijďte pobejt!
v A kdo to nestihne 5.7. v Moravičanech, může přijít v neděli 6. července na farní zahradu v Lošticích od 16h. na „svatoprokopský guláš“, který se Vám pokusí uvařit P. Pavel.
Vstupné: dobrá mysl a ochota udělat něco navíc. A propos: Přátelské služby se neúčtují!
POŽEHNANÉ PRÁZDNINY VÁM VŠEM, ZVLÁŠTĚ ALE UČITELŮM, ŽÁKŮM A STUDENTŮM PŘEJE MISIJNÍ TÝM Z LOŠTIC !
P.Pavel Kavec CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. června: Štíty 1.920; Cotkytle 750; Horní Studénky 2.005 Kč (na zvon).
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
Aktiv8 setkání mládeže na Velehradě se uskuteční 17. – 20. července na
Velehradě. Jeho smyslem a cílem je společná oslava světového dne mladých, protože málokdo se vydá přímo na mezinárodní setkání do Sydney. Také mládež našeho děkanátu se bude setkání účastnit. Pojedeme
společně vlakem ve čtvrtek 17. 7. Vlak odjíždí 13.09. Sraz bude na nádraží v Zábřehu v 12.45 (dojdi včas, kvůli koupi společné jízdenky). Dojedeme do Starého Města, odtud se půjde pěšky na Velehrad (asi 3 km). S sebou: peníze (600 Kč), doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, věci osobní potřeby, spacák, karimatku, stan (domluv si dopředu skupinku, kluci holky spí odděleně), jídlo (zajištěno je
jen 2x teplé jídlo), důležitá je registrace na http://activ8.signaly.cz/0803/registrace (registrace funguje jako přihláška). Více informací k programu a celému setkání najdeš na
http://activ8.signaly.cz/rubrika/aktuality
Veronika Drlíková
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Sbírky z neděle 22. června: Zábřeh 9.180; Jedlí 10.400 (na opravy) + 1.600 na setkání
mládeže na Velehradě (mozaika); Svébohov 1.400; Klášterec 1.470; Zvole 5.760 + 1.250 Kč
na setkání mládeže na Velehradě (mozaika). DARY: Zábřeh – na likvidaci lepry 400, na
Honduras 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ OPRAVY KOSTELŮ V DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V současné době, jak jsem již informoval, probíhá
záchranná akce – statické zajištění kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí. Na této akci se díky ochotě farníků, kteří pracovali pod vedením pana Hrocha z Rájce, podařilo ušetřit téměř 100.000 Kč za lešení a jeho stavbu. Nyní jsou již ohrožené
vnější stěny staženy speciálními ocelovými lany, nově vybetonovaná je také výztuha stěn v jejich horní části. Staženy lany
a armovanou betonovou konstrukcí jsou také klenební oblouky, u kterých hrozilo jejich prolomení. Práce budou dále pokračovat zajištěním stěny presbytáře a zajištěním svislých trhlin ve vnějším plášti kostela.
Práce jsou v plném proudu také v kostele sv. Anny v Hoštejně. Na tento kostel byla přiznána dotace v rámci Programu rozvoje venkova (dále PRV). V našem děkanátu uspěly v dotačním řízení PRV ještě další tři farnosti, kde však můžeme, a to vzhledem k výši dotace, začít
s opravami až po výběrovém řízení na dodavatele zakázky: právě probíhá výběrové řízení na
dodavatele - řešení vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově. V nejbližších
dnech budou vyhlášena také výběrová řízení na generální opravu kostela sv. Izidora ve Strážné a na opravu vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jakubovicích.
Opravy se chystají také ve farnosti Jedlí. Akademický sochař Petr Váňa již pracuje na výrobě kamenných konzol pod svatostánek pro kapli sv. Šebestiána v Drozdově. Současně se
zahájením prací ve Svébohově chceme začít s opravami také ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí.
Mgr. Luděk Diblík – technický administrátor děkanátu

Ohlášky na červenec

V zábřežském kostele sv. Bartoloměje
chtějí vstoupit do stavu manželského:
V sobotu 5. července
Michal Vavroušek ze Zábřeha a Eva Soklová z Brníčka
V sobotu 12. července
RNDr. Jiří Urban, Ph.D. z Netína a Ing. Iva Doležalová z Hrabové
V sobotu 26. července
Radek Poisl, Bc. Z Postřelmova a Eva Balcárková z Leštiny
ZÁBŘEŽSKÁ FARNÍ KNIHOVNA OZNAMUJE, že během prázdnin nebude půjčovat
knihy. Službu opět obnovíme se začátkem školního roku v září.
Ing. Pavlů
Všem dětem z našich farností přejeme o prázdninách hodně sluníčka,
pohody a dobré zábavy.
redakce
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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