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7. 6. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 23
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

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

Bůh je velký a vznešený 
a zároveň je nám nablízku. 
Proto se k němu s důvěrou modleme.
Sjednoť nás, Bože, láskou, 
která pojí tebe s tvým Synem 
a Duchem svatým.

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 33 

Blaze lidu, který si Hospodin
vyvolil za svůj majetek.

1: Dt 4,32-34.39-40 
2: Řím 8,14-17
Ev. Mt 28,16-20  
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 TUTO NEDĚLI - 7. ČERVNA při mši svaté v 8.30 přijmou děti 
ze Zábřeha a okolí v kostele sv. Bartoloměje poprvé eucharistické-
ho Pána Ježíše. 
Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím 
v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný 
nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Jan 6,54-56

 LPP. Zveme všechny příznivce i oponenty přirozeného pláno-
vání rodičovství (PPR), jednotlivce, manželské i snoubenecká páry 
v neděli 7. června ve 14.30 hod. do Katolického domu v Zábřeze. 
Začínáme kurz PPR a tato první lekce je zcela nezávazná a otevře-
ná široké veřejnosti.  Těší se Sittovi tel. 583 411 115

 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ budeme slavit ve čtvrtek 11. 
června při mších svatých: V Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod.; v Kláš-
terci v 18; a ve Zvoli v 19; v Jedlí v 17 hod. Ve farnosti Svébohov bu-
deme slavit již ve středu v 18 hod. o vigilii slavnosti.

 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ. Setkání biřmovanců (skupina „nác-
tiletých“) se uskuteční v pátek 12.6. 2009 v 19.00 hodin na faře 
v Zábřeze. Ve výpovědi o počátcích lidské existence, popisuje Pís-
mo dva konstitutivní prvky člověka jako osoby: sebeuvědomění – 
rozlišení sebe od ostatních živočichů a sebeurčení – výzva k vol-
bě správného jednání. Sebeurčení lze ilustrovat přikázáním „nese-

smilníš“ (Ex 20,14), které připomíná rozdíl mezi můžeš a smíš. A právě téma šes-
tého přikázání bude náplní našeho setkání. Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík

 Rytmická schola od sv. Bartoloměje zve všechny mladé duchem na TRADIČ-
NÍ SVATOANTONÍNSKÝ TÁBORÁK. Sejdeme se v sobotu, 13. června po 16.00 
hod. v háji (Kaštanovém) za Katolickým domem. Zváni jsou všichni naši: - minu-
lí, současní i budoucí členové scholy, příbuzní, přátelé i ti ostatní (ať z nich může-
me přátele udělat). S sebou si vezměte: ŠPEKÁČEK a chleba, „korunku“ na pitné, 
dobrou náladu, zpěvník... 

 PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK bude tak jako každý rok v termínu 20.-21. 6. 2009. 
Podrobnější informace v příštích FI.   Radomír Friedl 

LUNA OPĚT ŽIJE. Na webu. Týdeník Luna, který od konce roku 1997 po více 
než osm let vycházel jako dětská (později mládežnická) příloha Farních informa-
cí, opět žije! Na webové adrese http://casopisluna.rajce.idnes.cz budou postupně 
uveřejňovány kompletní ročníky tohoto periodika. V současnosti si čtenáři mo-
hou prohlédnout několik nejstarších exemplářů a některá z čísel stejnojmenného 
školního časopisu, který vydávání přílohy Luna bezprostředně předcházel. Po-
stupně bude do webové galerie přidáváno i množství bonusového materiálu. Vy-
tvořením on-line archivu chceme poděkovat všem, kteří vydávání tohoto periodi-
ka umožnili a podíleli se na jeho tvorbě.  
  Za bývalý tým tvůrců Petr Krňávek a František Friedl
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ROK KNĚŽÍ. Jak již bylo oznámeno, Svatý otec Benedikt XVI. se rozhodl vyhlásit zvlášt-
ní „Rok kněží“ u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu Jana Marie Vianne-
ye. 
 Během Roku kněží, který bude zahájen 19. června 2009 a zakončen 19. června 2010, 
se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle zveřejněného Dekretu Apoštolské peni-
tenciárie. 
 O dar posvátných odpustků se obohatí zvláštní pobožnosti, které se budou konat 
během Roku kněží, vyhlášeného ke cti sv. Jana Marie Vianneye.
 Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v den 
posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi sv. Jana Ma-
rie Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec zakončí Rok kně-
ží na náměstí Sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří obnoví věrnost Kristu a 
pouto bratrství.
 Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, zúčastní se mše svaté, obětují za 
kněze své modlitby a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, budou uděleny plno-
mocné odpustky, pokud jsou v milosti posvěcující, tedy přistupují ke svátosti smíření a 
pomodlili se na úmysl Svatého otce a to: v den zahájení a zakončení Roku kněží, dále pak 
každý čtvrtek v měsíci, před prvním pátkem. 
 Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet 
z domova (s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmín-
ky, jakmile to bude možné) budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním 
domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se po-
modlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, 
Královnu apoštolů. Částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně 
pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke 
cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.

FARNOST KLÁŠTEREC

Římskokatolická farnost Klášterec zve všechny obča-
ny z okolních farností, rodáky a příznivce Klášterce 
na svěcení repliky Klášterecké madony, které bude-
me slavit 20. června 2009 v 10 hodin v chrámu Zvěs-
tování Páně v Klášterci. Madonu požehná a hlavním 
celebrantem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. 

FARNOST JEDLÍ     FARNOST JEDLÍ     FARNOST JEDLÍ

Tradiční pobožnost U TROJIČKY začne tuto neděli ve 14.30 hod. za účasti zábřežské-
ho kaplana P. Jindřicha Peřiny. Všichni jste srdečně zváni. 

FARNOST ZVOLE     FARNOST ZVOLE     FARNOST ZVOLE

PRO POUTNÍKY NA TURZOVKU 20. června 2009, cena 400 Kč. Odjezdy autobusu: 
Postřelmov 4.45; Jestřebí 5.00; Ráječek 5.10; Zábřeh-Valová 5.15; Zvole 5.20; Lukavice 
5.30 Bohuslavice-Dubicko 5.35 hod. Helena Pěničková
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BOŽÍ DÍLO A POSLÁNÍ TROJICE
 Bůh je jeden. To je původní a nejstarší víra nejenom 
vyvoleného národa – Izraele, Židů, ale i víra prvotních 
křesťanů, kteří tuto víru přijali od samého Ježíše Krista. 
Tato víra měla rozněcovat srdce židovského národa láskou 
k Tvůrci a k Pánu světa, který si národ židovský vyvolil, 
k sobě připoutal a jeho osudy řídil až do doby, kdy z něho 
vyšel ten, který se měl stát spásou nejenom jeho, ale i ce-
lého lidstva. 
 Že je také křesťanská víra zakotvena v nauce o jediném 
Bohu, hlásá Písmo svaté Nového zákona. Ovšem do popře-
dí, jako něco nového, se dostává nauka o Boží Trojici. 
 Toto Bůh nezjevil židovskému národu proto, aby se po 
příkladu okolních národů neoddal mnohobožství. Teprve 
Kristus zjevil lidstvu, že jsou v Bohu tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý a učinil víru 
v Boha trojjediného základem křesťanského náboženství. 
 Bůh je jeden, ale žije svůj vnitřní, intenzivní život ve společenství tří božských 
osob, jako Otec, Syn a Duch svatý. Bůh je láska a láska se chce sdílet. Bůh je láska 
sama, láska absolutní, která stvořila svět a vše, co je na něm, i vrchol stvoření: člově-
ka! Nestvořil ho pro svou potřebu či radost, ale pro dobro, blaho a štěstí člověka, aby 
se podílel svou činností na Bohu, který je „actus purus“ – čistý akt, čirá aktivita, čisté 
uskutečnění (Tomáš Akvinský) a jednou za vše obdržel radost věčnou ve společenství 
samotné Nejsvětější Trojice, a aby se už zde na zemi stal dítětem Božím. Takto chce 
Bůh sdílet a to podle svého svobodného rozhodnutí, s člověkem slávu svého blažené-
ho života. Tento plán tryská přímo z lásky celé Trojice. Rozvíjí se v díle stvoření a ná-
sledně v celých dějinách spásy. Po pádu našich prarodičů – i v poslání Ducha svatého, 
které pak pokračuje v poslání Církve. Láskou nás chce Bůh přitáhnout k sobě. 
 Ačkoliv je jen jedna božská podstata, přirozenost a jen jediná božská činnost, pře-
sto Písmo svaté připisuje určité božské vlastnosti a činnosti jednotlivým božským oso-
bám zvlášť: Otci všemohoucnost, Synu moudrost, Duchu svatému lásku a to proto, že 
naše lidské myšlenky mohou snadněji postřehnout božskou všemohoucnost v osobě 
Otce, moudrost v osobě Syna a lásku v osobě Ducha svatého. Stejně mluví Písmo, po-
kud jde o Boží díla. Otci připisuje stvoření, Synu vykoupení a Duchu svatému posvě-
cení. Zákon trojjediné božské činnosti platí pro všechna Boží díla s výjimkou vtělení. 
Jen Syn se stal člověkem. Jen Syn trpěl, aby nás vykoupil, jen Syn je pokrmem duší 
v eucharistii. 
 Článek víry o Nejsvětější Trojici je vskutku velkým tajemstvím. Tajemství však 
není proti rozumu, ale je nad rozum (přesahuje jej). Pro gymnazistu je algebra něčím 
samozřejmým, pro prvňáčka něčím nepochopitelným a bylo by naivní, kdyby říkal, je 
to hloupost – není to pravda. Ostatně všude v přírodě nacházíme tisíce tajemství a ni-
koho to nepohoršuje, ale bere je jako přirozený fakt. Proč bychom se tedy měli pohor-
šovat nad tajemstvím Boha a jeho vnitřním životem v Nejsvětější Trojici? Vždyť Bůh 
patří do jiného „řádu“ než celý vesmírný svět. 
 Příkladem a vysvětlením může být legenda ze života sv. Augustina, biskupa v Hip-
po (+ r.430) (zachytil ji na plátně slavný vlámský malíř P. P. Rubens). 



5

 Augustin psal pojednání o Nejsvětější Trojici a nemohl s tím hnout. Procházel se 
po pobřeží a hloubal a hloubal. Tu uviděl malého hošíka, který si na břehu vyhloubil 
důlek a do něj škeblí přeléval moře. Augustin chvíli stál a pozoroval ho a pak mu řekl: 
„Hošíku, ty přece nemůžeš přelít moře do toho malého důlku.“ A chlapec sebevědo-
mě odpověděl: „Ale spíš bych přelil toto obrovské moře do malého důlku, než ty bys 
pochopil tajemství Nejsvětější Trojice.“ A zmizel. Asi to byl Boží anděl. 
 Posledním cílem veškeré božské ekonomie je, aby tvorové vstoupili do dokonalé 
jednoty s Nejsvětější Trojicí. Ale už nyní v tomto čase jsme povoláni k tomu, aby v nás 
Nejsvětější Trojice přebývala. „Kdo mě miluje“, říká Pán, bude zachovávat mé slovo, 
a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 
14,23). Toto se stane, když půjdeme ve šlépějích pravdy a Božích zákonů – podle De-
satera přikázání a Kristovy dobré zprávy – evangelia. 
 Připomínejme si častěji tajemství pravdy o Nejsvětější Trojici a dobrodiní, která 
nám dává. A také s úctou vyslovujme její jména, ať při znamení kříže: „Ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého“, nebo na závěr každého desátku svatého růžence: „Sláva Otci 
i Synu i Duchu svatému“ a zvláště ve velebném hymnu, který začali zpívat andělé 
v Betlémě při narození druhé božské osoby: „Sláva na výsostech Bohu...“ Pak Boží po-
žehnání spočine na nás a přispěje k našemu setkání s ním, až skončí náš pozemský 
život a umožní nám věčné společenství s Bohem trojjediným. 
 Ještě jednou: Bůh Otec nás stvořil, Bůh Syn nás vykoupil a Duch svatý nás ve svá-
tostech posvětil.   P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Timotej (červen 1. část)
 Timotej byl žákem a průvodcem sv. Pavla. Pocházel z Listry 
v dnešním Turecku. Jeho matka byla Židovka a otec pohan. Po-
křtěn byl pravděpodobně Pavlem na jeho první misijní cestě. Na 
druhé už byl jeho průvodcem a od té doby byl téměř pořád u něj. 
Patřil mezi Pavlovi největší pomocníky, proto si jej Pavel zvolil za 
svého vyslance. Vysílal jej s různými úkoly do křesťanských obcí. 
Po Pavlově smrti se stal biskupem v Efezu. Pravděpodobně zemřel 
mučednickou smrtí. 
Svatý Pavel si Timoteje oblíbil, protože měl rád Pána Ježíše a také vždy 
pečlivě vyplnil všechny úkoly, které mu Pavel zadal. Byl to pro něj spo-
lehlivý spolupracovník. Také nás budou mít lidé rádi, když budeme žít 
v blízkosti Boží, tzn. budeme mít rádi Pána Ježíše a jeho maminku Pan-
nu Marii, a když budeme poctiví ve všem, co děláme: učení, psaní úkolů, 
pomáhání rodičům. Staneme se tak pro své bližní, a tím také pro Pána 
Boha spolehlivými spolupracovníky. 
1. Jak se jmenuje další průvodce sv. Pavla, který slaví svátek 
 ve stejný den jako Timotej?
 a) Titus;   b) Kornélius;   c) Marek
2. Kolik listů je v Novém zákoně adresováno Timotejovi?
 a) žádný;   b) jeden;   c) dva
3. Jak jej Pavel nazval v Prvním listě Korinťanům?
 a) bratrem;   b) synem;   c) služebníkem
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 31. května na církevní školy v diecézi: Červená Voda 2.184; domov 
důchodců sv. Zdislavy 1.276; Mlýnický Dvůr 190 (= celkem za farnost 3.650); Jaku-
bovice 669; Janoušov 546 (= 1.215); Písařov 1.025 Kč.
Sbírky na Haiti za květen: Červená Voda 890; Mlýnický Dvůr 149; Jakubovice 123; 
Písařov 314 Kč.
Dary: Hartíkov (sbírka ze slavnosti) 9.542; Písařov (z pokl. na opravu oltáře) 477 Kč.  
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 8. června v Jakubovicích v 18.30 hodin 
v hospodě u Matýse a promítneme si fi lm.

 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ s adorací budeme slavit ve čtvrtek 11. června 
v 16 hodin v Jakubovicích a v 18 hodin v Červené Vodě s dětmi, které letos popr-
vé přistoupí k 1. sv. přijímání. V neděli 14. června potom s kapelou, s družičkami a 
průvodem ke 4 oltářům v Červené Vodě v 8.30 hodin a v Písařově v 11 hodin. Proto 
v Jakubovicích bude mše sv. ráno už v 7 hodin.

 NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ můžete přijmout mimořádně v sobotu 13. červ-
na při mši svaté v Červené Vodě v 10 hodin od P. Vladimíra Handla.

 JERUZALÉMSKOU BIBLI - zatím první nejlepší kompletní vydání v češtině celé 
bible s komentářem, která vyjde na podzim si můžete objednat se slevou 15 % do 
týdne. Napište se na připravený arch papíru! Cena je 550 Kč a v luxusním provede-
ní v koženkové vazbě za 1190 Kč. Více na www.ikarmel.cz

 Přijďte si dát zapsat intence na druhou polovinu roku.

HESLO PRO DĚTI: Pavel správně povzbuzuje, Duch svatý vás oživuje!  
  (Srov. 2 Kor 3,6)
Informace o návštěvě papeže jsou už i na webu: www.navstevapapeze.cz
   P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ: 
 oslavíme ve čtvrtek 11. 6. v obci Chromeč. Mše svatá začíná v 17.00, po ní násle-

duje průvod Božího Těla. (Nedělní mše svatá bude v sobotu 13. 6. v 18 hod.)
 V Postřelmově budeme slavit v neděli 14.6. při mši svaté, která začíná v 8.00, po 

ní bude následovat průvod Božího Těla. 
 V Lesnici také v neděli 14.6. při mši svaté v 9.30 hod., po ní bude následovat po-

žehnání u oltáře před kostelem. 
V sobotu 13.6. od 8.00 zveme do Postřelmova k modlitbě k Duchu Svatému, v 9.30 
je mše sv. ke cti Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky na církevní školství z neděle 31. května: Štíty 2.430, Cotkytle 700; Horní 
Studénky 2.550 (na TV NOE 4.200) Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.         
  P. Stanislav Suchánek
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 31. května - na církevní školství: Loštice 6.154 Kč, Moravičany 
6.660 Kč. Boží požehnání ať je vám i vašim drahým odplatou!
ŘKF Moravičany Vás zve na oblíbenou Pouť ke sv. Joséfkovi a Hubertovi do Doub-
ravy v neděli 14. června. Začátek mše svaté je ve 14 hod. Zpívají JIŘINKY, hraje 
Dechová hudba pana Vyroubala. Budete vítáni a v závěru požehnáni! 
RŮŽE Z LIDIC. 4. června 1942 byl atentátem paragánů čes-
koslovenského odboje smrtelně zraněn Reinhard Heydrich 
(1904-1942, 38 let), šéf pražského Gestapa. Jako odplatu za 
atentát nařídil Hitler totálně zlikvidovat Lidice... Ráno, 10. 
června odvezli nacisté do koncentračních lágrů ženy a děti... 
Jen málo se jich po válce vrátilo domů... 173 mužů, od čtr-
náctiletých chlapců včetně 73 letého faráře zastřelili. Domy 
a vlastně celou vesnici srovnali se zemí. Celou akci nacisté 
nafi lmovali, a uvedený dokument je možné při návštěvě Lidic zhlédnout i dnes. 
Srovnaná oblast se stala památníkem. Lidé z celého světa poslali peníze a obec 
znovu povstala poblíž té z mapy světa vyhlazené... Dodnes v zahradě přátelství 
kvetou růže z krajin celého světa. Růže z Lidic se stala symbolem solidarity. (Den 
vyhlazení obce Lidice je 10. červen).
 

POMNĚNKA, JAKO DÁREK: „Pomáhej těm, kdo ti to nemohou odplatit a Bůh ti 
odplatí.“  P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky na církevní školství z neděle 31. května: Mohelnice 6.128; Úsov 1.961; Stu-
dená Loučka 1.230 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky na církevní školství z neděle 31. května: Tatenice 970; Lubník 1.070; Hoš-
tejn 1.650; Kosov 440 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

  
CHARITA ZÁBŘEH: Pro doplnění humanitárního skladu přijme 
Charita Zábřeh:

 nábytek (židle, kuchyňské stoly, válendy /jednoduché, lehké/, 
matrace, šatní skříně…)

 spotřebiče (vařiče, teplomety, lednice, pračky, vysavače…)
 vybavení (talíře, příbory, hrnky, hrnce, koberce větší velikosti…)

 Ač se jedná o humanitární sklad, nabízejte prosím jen solidní a nadále použi-
telné věci.
 Pokud chcete nějakou věc věnovat, kontaktujte techniky, kteří zhodnotí její 
účelnost, použitelnost a případně zajistí odvoz. Děkujeme.        
  Michal Uhrák, tel.: 736 509 433
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SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ z neděle 31. května: Zábřeh 14.660; Jedlí 4.000; 
Svébohov 2.750; Klášterec 1.900; Zvole 6.580; Postřelmůvek 650; Rovensko 1.890 (na 
TV NOE 1.510, na varhany 17.000); Pivonín 1.000; Hněvkov 500 Kč, Klášterec 13.500 Kč 
(na Kláštereckou madonu) Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

MARIÁNSKÝ SLOUP ZE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚS-
TÍ. V uplynulém týdnu jsme měli možnost setkat s akade-
mickým sochařem Petrem Váňou. Protože svým vyprávěním 
o snaze obnovit mariánský sloup v Praze mnohé zaujal a 
rádi by jakkoliv pomohli, uveřejňujeme prosbu z jeho inter-
netové stránky http://www.marianskysloup.cz/.
(Zábřežští farníci se mohou podepsat přímo do archů, které 
jsou v kostele sv. Bartoloměje).                                     redakce

PROSBA ZA OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU 
- 02. 04. 2009
 Grémium Společnosti projednalo na svém zasedání, ko-
naném dne 1. 4. 2009 v Praze, iniciativu nově vzniklého 
petičního výboru (Kateřina Amortová, Zdenka Havlíková, 
Ludmila Bradnová a Petr Váňa) o obnovu mariánského slou-
pu na Staroměstském náměstí v Praze. Grémium tuto iniciativu podporuje a doporu-
čuje svým členům a všem, kdo si přejí obnovu sloupu, aby se k ní svým podpisem při-
pojili. 
 Petiční archy si můžete stáhnout ze stránek: http://marianskysloup.info a pode-
psané archy zasílat na adresu členky petičního výboru:  
 Zdenka Havlíková, Na Kampě 8, 118 00 Praha 1

DO ZÁBŘEHA PŘIJEDE DEJVICKÉ DIVADLO. Skutečnou lahůdku připravila pro 
příznivce divadla Zábřežská kulturní. V úterý 16. června se ve velkém sále kulturního 
domu představí Dejvické divadlo s divadelní adaptací Dostojevského nadčasového ro-
mánu Bratři Karamazovi. V divadelním dramatu nabitém emocemi se řeší otázky víry, 
nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Je zde nastoleno téma hledání Boha, snaha proká-
zat či zavrhnout jeho existenci. S tím je spojena úvaha, že pokud neexistuje Bůh, vše 
je dovoleno. Vstupenky na divadelní představení, k jehož výjimečnosti nepochybně 
přispívají i pozoruhodné herecké výkony hlavních představitelů, lze zakoupit v info-
centru kulturního domu.  PhDr. Zdeněk David
13. FRANTIŠKÁNSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 3. 7. - 7. 7. 2009 
NA CVILÍNĚ U KRNOVA 
PROGRAM: koncerty křesťanských skupin, večer smíření, možnost celodenní adora-
ce, rozhovory ve skupinkách, přednášky na téma svobody srdce, společná modlitba. 
Pro mládež ve věku od 15 do 35 let. Závaznou přihlášku s uvedením věku posílejte do 
20.6.2009 na adresu: otec Řehoř Bajon OFMConv. Kosmákova 45, Jihlava 586 01, tel. 
567 303 604; mobil 736 607 291, e-mail: fsm@minorite.cz, účastnický poplatek 350 Kč.    

Marie Badalová ml.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV.BARBORA ZÁBŘEH 
INFORMUJE /4/
Podáváme Vám čtvrtou souhrnnou informaci o po-
stupu prací při rekonstrukci a opravě fi liálního kos-
tela sv. Barbory v Zábřeze.

První měsíce letošního roku byly zaměřeny na ad-
ministraci a přípravu jednotlivých akcí plánu oprav 
na rok 2009. 

 Byla vypracována dokumentace pro žádosti o 
dotační tituly, které vypsal Olomoucký kraj na zá-
chranu movitých památek, Nadace VIA a Ministerstvo kultury v operačním programu 
pro obce s rozšířenou působností. Současně se rozběhlo jednání s Městským úřadem 
Zábřeh na odkoupení (darování) pozemku na přístavbu nové sakristie.

 Je vypracována projektová dokumentace na přístavbu sakristie pro územní a sta-
vební řízení.

 Projekčně jsou připravovány nové nosné konstrukce a oprava kůru.
 Další významný krok se podařilo udělat při inventarizaci původního mobiliáře 

kostela, ve vypracování návrhu restaurátorských záměrů akad. malířkou, M. Trizul-
jakovou a v přípravě schvalovacího procesu pro vydání závazného rozhodnutí Národ-
ním památkovým úřadem v Olomouci a odborem památkové péče MÚ Šumperk.
 Vlastní práce byly započaty 11. května letošního roku. Dodavatelsky je zajištěno 
provedení sanačních omítek v interiéru. Po dohodě s odborníkem na sanační práce 
Ing.Lónem a po schválení Ing. arch. Štáblovou, byly odstraněny navlhlé a zasolené 
vnitřní omítky soklů a probíhá nanášení speciálních omítek. 
 Rozbíhají se práce na elektroinstalaci- je vypracována dokumentace pro silnoprou-
dé rozvody, je vypracována nabídka na elektronické zabezpečení kostela,protipožární 
zabezpečení a pan Ing. Pecka z Prahy připravuje el. rozvody pro ozvučení.
 Probíhá instalace zásuvkových rozvodů v interiéru kostela a přepojení hlavního 
rozvaděče.

Co bude dále realizováno v letošním roce?
 Na vnitřní sanační omítky plynule naváže oprava venkovních soklů a štukových 
omítek. Bude dokončena venkovní římská drenáž a zapravení terénu zahradními ob-
rubníky.
 Po dohodě s MÚ Zábřeh budou vybudovány přístupové chodníky k bočnímu vcho-
du a k sakristii. Dodávku provádí fi rma 
STAVREL Hanušovice pod vedením 
Ing. Hrdiny.
 Vlastní přístavbu sakristie chceme 
realizovat do konce srpna 2009. Součas-
ně je v plánu kompletní oprava nosných 
konstrukcí a celého kůru tak, aby ještě 
v letošním roce mohly být reinstalovány 
varhany zpět na původní místo.
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 Je smluvně připraveno kompletní restaurová-
ní jak vnitřních oken (nátěry, oprava barevnosti 
skel), tak i předoken (zdvojení skel pro zateplení) 
a oprava ochranných sítí. 
 Zakázku z výběrového řízení získala fi rma VI-
TRAIL Servis pana Hoplíčka, realizace 08/2009.
 Dále je připravena výroba hlavních vchodo-
vých dveří a dveří do sakristie – zakázku získala 
fi rma  JOS Dřevovýroba pana Mynáře. Dokončení 
do konce roku 2009.
 Oprava varhan, kterou provede pan Strakoš, je plánována na září a říjen s násled-
nou instalací na kůr.

Finanční zajištění plánu na rok 2009
 Z dotace Olomouckého kraje / 50% rozpočtovaných nákladů hradí občanské sdru-

žení / jsme získali 494 tis Kč.  Závazný příslib a Smlouva o fi nancování je podepsána.
 Z programu ORP přidělovaného Ministerstvem kultury pro obce s rozšířenou pů-

sobností máme příslib na částku 336 tis. Kč.

Vlastní zdroje, kterými disponuje občanské sdružení sv. Barbora k 30.4.2009 celkem: 
- běžný účet  ….. 20 000 Kč
- sbírkový účet ….. 37 992 Kč
- spořící účet ….. 888 641 Kč  z toho dotace MÚ Zábřeh z roku 2008  …. 300 tis Kč
- v hotovosti …. 21 199 Kč
  celkem .… 947 777 Kč

 Plán na rok 2009 a jednotlivé dílčí projekty jsou jistě náročné ale ne nereali-
zovatelné. Věříme, že se podaří udělat velký krok na cestě za dokončením opravy 
„Barborky“ a jejímu navrácení k účelům, po které celá století sloužila.
 Děkujeme touto cestou všem ochotným farníkům, kteří nás podporují radou, 
fi nančními prostředky a v neposlední řadě nezištnou prací při realizaci společné-
ho díla.

Za Občanské sdružení 
                                Dr. Alois Frank              Josef Klimek
                                    Řídící výbor                             Dozorčí rada

* * *

V měsíci květnu jste do kasičky umístěné v zábřežském 
farním kostele věnovali na opravu kostela sv. Barbory 
částku 3.754 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým po-
žehnáním. Pí Karešová, Hrubá a Doubravská 


