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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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

Všemohoucí Bože, dej,
ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem
trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
ŽALM 67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí
1: Sk 15,1-2.22-29 2: Zj 21,10-14.22-23 Ev. Jan 14,23-29
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

...Přímluvce,
Duch svatý,
kterého Otec pošle
ve jménu mém,
ten vás naučí všemu
a připomene vám
všechno ostatní,
co jsem vám řekl já.
Jan 14,26
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kdekterý národ!

Ve čtvrtek 13. května na SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ budou mše svaté: v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Jedlí 17.00,
ve Zvoli 18 hod.; vigilie slavnosti bude ve středu ve farnostech Svébohov
v 18.00 a Klášterec v 17.30 hod.
V pátek 14. května na svátek sv. Matěje začíná devítidenní příprava
na SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Tuto neděli 9. května ve 14.30 hodin
se v Katolickém domě v Zábřeze koná oslava

Svátku matek
na kterou srdečně zveme nejen maminky, babičky
ale i ostatní členy rodiny.
Zajištěn bohatý program, občerstvení. Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší
MO KDU-ČSL, MKD, Orel jednota Zábřeh a Spolek Metoděj
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 12.
května. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 13. května v 19 hod.
P. Radek Maláč
MODLITBY ZA UZDRAVENÍ. V pátek 14. května se po večerní mši svaté budeme
společně modlit za uzdravení.
P. Radek Maláč

SKUPINA BIŘMOVANÝCH v květnu 2009 se opět sejde
s P. Františkem Eliášem na faře v Zábřeze v pátek 14. května
2010. Začínáme jako obvykle po večerní mši svaté a adoraci, tj.
přibližně v 19.30 hod. Mottem setkání jsou slova apoštola Pavla „Dary
jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch“ (1 Kor 12,4).
Marie Badalová a Vlastimil Dvořák
MINISTRANTSKÝ DEN. Zveme všechny ministranty od 6 do 18 let na ministrantský
den v olomouckém semináři. Datum akce: sobota 15.5.2010, sraz v 7.25 hod. na vlakovém nádraží v Zábřehu, návrat okolo 17 hod. S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 20 Kč jako zápisné, dobrou náladu. Na co se můžete těšit: mimo jiné mše s otcem
arcibiskupem, velká hra v okolí semináře, dobrý oběd.
otec Radek
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. (Ž 93,1a) „LADÍME VELIKONOČNĚ“ v neděli
16. května 2010 v 16.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Zazní krátké skladby
J. S. Bacha, J. H. Buttstedta a žalmy 93., 9. a 2. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU VE VYŠEHOŘÍ bude v neděli 16. května.
Poutní mše svatá v 10.30 hod., po skončení bohoslužby bude požehnáno hasičské auto.
MÁJOVÁ POBOŽNOST A MŠE SVATÁ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH v kapli sv.
Martina se koná 16. května 2010 ve 14.30 hod.
Srdečně zvou farníci z Olšan
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POPOUTNÍ SETKÁNÍ. Zveme všechny účastníky letošní
poutě do Medžugorje na „popoutní“ setkání, které se uskuteční v pondělí 17. 5. 2010 od 18.30 hod. v Katolickém domě
v Zábřeze. Společně při promítání fotek a DVD z naší pouti
a poslechu písní z medžugorských adorací znovu vstoupíme
do neopakovatelné atmosféry medžugorských poutí. Můžete
se těšit i na občerstvení, přátelské setkání s ostatními poutníky, objednat si fotky, DVD atd.
P. Radek

KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme na čtvrtek 20. května na Zábavné
odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje populární zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14
hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 29. května na zahradě za Katolickým domem Zahradní posezení. Těšit se můžete na bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti, bohatou tombolu a
příjemné melodie v podání country kapely RADOST. V případě nepříznivého počasí se
akce přesune do Katolického domu. Začátek v 15 hodin, vstupné dobrovolné.
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Malé i velké zveme na výlet do Moravského krasu
s návštěvou propasti Macocha a Punkevních jeskyní. Výlet se uskuteční v sobotu 29.
května, přihlásit se můžete do 15. května na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
klubovna ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové 15
PROGRAM NA KVĚTEN:
10. května
9 až 11 hodin Volná herna a tvořivá dílna pro maminky. Přijďte si
s dětmi pohrát a můžete si vytvořit i originální tričko
(nutno donést vlastní). „Tričkování“ (výroba orig. triček) bude probíhat celý květen, vždy v pondělí a středu.
11. května
9 až 11 hodin Představení knížek a možnost zapůjčení knížek z knihovničky Hnízda
13. května
9 až 11 hodin Barvínek – říkadla, písničky, cvičení pro nejmenší v tělocvičně ( pravidelně ve čtvrtek)
18. a 19. května
Klubovna Hnízda zavřena
25. května
9 až 11 hodin Příprava na Pohádkový les
29. května - Pohádkový les – tradiční procházka Pohádkovým lesem – akce pro celou rodinu. Přijďte se setkat s pohádkovými bytostmi a zasoutěžit si. Startujeme od 14 do 15 hodin od křížku
U lihovaru (Krumpach). Těšíme se na Vás!!
FARNOST KLÁŠTEREC. V kostele Zvěstování Panny Marie v Klášterci bude pravidelně, každou středu od 16.30 do 17.30 hod. adorace. V 17.30 hod. bude slavena mše
svatá.
P. Stanislav Suchánek
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Žalm 122 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
Žalm 23 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova
domu se budu vracet do nejdelších časů.

UČÍCÍ SE CÍRKEV – KDE SLAVIT LITURGII
2. čt. Zj 21,10–14nn KKC 1179–1186
Uctívání Boha Nové smlouvy „v duchu a pravdě“ (Jan 4,24)
není vázáno na žádné výlučné místo. Celá země je svatá a je
svěřena lidským dětem. Když se věřící shromáždí na jednom
místě, nejdůležitější skutečnost tvoří „živé kameny“, z nichž se
staví „duchovní chrám" (1 Petr 2,4-5). Tělo vzkříšeného Krista je duchovním chrámem, z něhož vytéká pramen živé vody.
Duchem svatým přivtěleni ke Kristu jsme právě my „chrám živého Boha“ (2 Kor 6,16).
V dobách, kdy není omezována náboženská svoboda, křesťané budují stavby určené k bohoslužbě. Takové viditelné místo – KOSTELY nejsou prostá místa setkání, ale ukazují Církev
žijící v tom místě, přebývání Boha mezi smířenými a s Kristem
spojenými lidmi.
„Dům modlitby, v němž se slaví a uchovává nejsvatější eucharistie, shromažďují se věřící
a je uctíván přítomný Boží Syn, náš Spasitel, na obětním oltáři za nás obětovaný na pomoc
i k útěše věřících, se má skvít čistotou a má být upravený pro modlitbu a posvátné obřady“.
V tomto „Božím domě“ ryzost a harmonie znamení, která jej vytvářejí, mají ukazovat
Krista, který je přítomen a působí na tomto místě.
OLTÁŘEM Nové smlouvy je kříž Páně, z něhož pramení svátosti velikonočního tajemství. Na oltáři, který je středem kostela, se zpřítomňuje pod svátostnými znameními oběť kříže. Je také stolem hostiny Páně, k níž je lid Boží pozván.
SVATOSTÁNEK v kostelích má být umístěn na velmi vznešeném místě s největší poctou.
Ušlechtilý vzhled, umístění a bezpečnost eucharistického svatostánku mají napomáhat adoraci Pána, který je skutečně přítomen v Nejsvětějsí svátosti oltářní.
POSVÁTNÉ KŘIŽMO, jehož pomazání je svátostným znamením pečeti, daru Ducha svatého, se tradičně uchovává a uctívá na bezpečném místě v kostele, kde se může uložit i olej
katechumenů a olej nemocných.
STOLEC (katedra) pro biskupa nebo sedadlo pro kněze má naznačovat, že jeho úkolem
je předsedat shromáždění a řídit modlitbu.
AMBON. Důstojnost Božího slova vyžaduje, aby v kostele bylo vhodné místo, z něhož se
Boží slovo hlásá a k němuž se přirozeně obrací pozornost věřících.
Shromáždění Božího lidu má svůj počátek ve křtu; kostel tedy má mít místo pro slavení
KŘTU (baptisterium) a má udržovat vzpomínku na křestní sliby (svěcená voda).
Obnova křestního života vyžaduje POKÁNÍ. Kostel má tedy sloužit k projevům lítosti
a k přijetí odpuštění; to vyžaduje, aby v něm bylo vhodné místo k přijetí kajícníků.
Kostel má být také prostorem, který vybízí k USEBRANOSTI a k TICHÉ MODLITBĚ,
která prodlužuje velkou modlitbu eucharistie a dává ji proniknout do nitra.
A konečně má kostel ESCHATOLOGICKÝ význam. Aby člověk vstoupil do Božího
domu, musí překročit PRÁH, symbol přechodu ze světa zraněného hříchem do světa nového
života, k němuž jsou povoláni všichni lidé. Viditelný kostel je symbolem otcovského domu,
k němuž putuje Boží lid a kde Otec „jim setře každou slzu z očí“ (Zj 21,4) – Proto je také kostel domem všech Božích dětí, otevřeným a připraveným je přijmout. (Katechismus katolické
církve – str. 311-312)
P. Antonín Pospíšil
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POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – sv. Jan Sarkander,

3. část
Jako kněz rád zpovídal v mnoha farnostech. Když Jan dostal na
starost první farnost, netušil, že se bude sedmkrát stěhovat. Nejprve musel své farníky naučit, jak se mají chovat v kostele. K tomu
bylo nutné mít mnoho trpělivosti a vytrvalosti. Často se totiž zpívaly v kostele písničky, které vůbec nemluvily o Pánu Ježíši. Jan
připomínal lidem, že i v kousku chleba je po proměňování při mši
svaté přítomný sám Bůh. Rád uděloval svátost smíření, protože věděl, že nejde jen o to, aby člověk vyznal své hříchy a dostal odpuštění, ale aby se posilnil pro svůj osobní vztah k Ježíši. Na radu a ke
zpovědi k němu chodil i jeden velmi bohatý a mocný pán – moravský zemský hejtman Ladislav III. Popel z Lobkovic. Jan byl známý
tím, že se nebál říci pravdu, i když se to lidem nezamlouvalo. Záleželo mu na tom, aby se líbil Pánu Ježíši a ne lidem. Poslední farností, ve které Jan Sarkander působil jako kněz, byl Holešov. Zde se snažil spolu se svými
přáteli – jezuity o šíření katolické víry v Boha.
Sv. Jan Sarkander je patronem zpovědníků. Kdybychom věděli jak velkou radost má celé nebe,
když se knězi zpovídáme ze svých hříchů a prosíme o odpuštění, tak by bylo před zpovědnicemi
stále plno. Pokud ještě nemůžeš přistupovat ke svátosti smíření a k Eucharistii a uděláš něco
špatného, tak běž za rodiči, přiznej se jim a oni ti jistě rádi odpustí.
POZVÁNÍ NA KONCERT. Farnost Hoštejn ve spolupráci s Obecním úřadem Vás co nejsrdečněji zvou na koncert pořádaný ke dni
matek – „PRO MÁMINO ZLATÉ SRDCE“. Koncert se koná v neděli
16.5. 2010 ve 14 hod. v kostele sv. Anny v Hoštejně. Účinkujícími budou: JANA KUREČKOVÁ – soprán, sólistka Národního divadla Moravskoslezského; TOMÁŠ VZOREK – tenor, sólista NDM, moderátor
České televize; PETR STRAKOŠ – varhaník. Zazní skladby Charlese
Gounoda, Franze Schuberta a dalších. Přijďte se potěšit krásnou hudbou v podání kvalitních interpretů. Vstupné doborovolné.
Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík
MATKA. Věděla, že každé její dítě je dočasným darem a ne jejím trvalým majetkem. Věděla, že každý život, i ten krátký má
sám o sobě smysl. Když ji zastihla zpráva o vážné nemoci její
malé dcerky, padl jí na srdce smutek a obava. Co mám, Bože,
dělat? Modlit se? Nemožné, nedokážu to!! Nakonec se slzami v
očích udělala něco nezvyklého: sáhla po růženci, aby se osvobodila od tíhy, že svou úzkost musí vložit ještě do slov. V této
situaci, vzpomíná tato statečná maminka, jsem poprvé pochopila, co to znamená modlit se růženec. Byla to jediná modlitba, kterou jsem v tom čase
byla schopna přeříkat - jediný most, který mě nesl přes bouřlivou řeku mého života. „Bůh
nemůže být všude, proto stvořil matky“ (židovské přísloví).
Na druhou májovou neděli připadá Den matek. Přejeme maminkám hodně trpělivosti a Boží pomoci. Děkujeme za všechno, co pro své rodiny, farní rodiny, církev i svět dělají.
Matka modlící se růženec za svou rodinu? Ano. Pak se vše, i to těžké s Boží pomocí zvládne... v rodině, farnosti, v církvi i ve světě...
P. Pavel Kavec
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Denní stacionář Domovinku
provozuje Charita Zábřeh již od roku
1997. Stacionář se nachází v rodinném
domku v klidné části města Zábřeh.
Dům prošel kompletní rekonstrukcí, a tak můžeme klientům nabídnout
velmi příjemné a přátelské prostředí,
bezbariérový přístup do všech prostor
a velkou zahradu vhodnou k posezení.
Klientem Domovinky se mohou stát senioři a zdravotně znevýhodnění spoluobčané, kteří nemohou nebo nechtějí
zůstávat během dne sami doma. Těmto
lidem nabízíme prožití smysluplného a aktivního dne ve společnosti ostatních klientů a našeho kvaliﬁkovaného personálu. Velký důraz klademe na uspokojení všech potřeb našich klientů, tj. v rovině psychické, biologické, sociální i duchovní.
Denní stacionář Domovinka je v provozu každý všední den od 6 do 16 hodin. Denně
může Domovinku navštívit až 10 klientů. V roce 2009 navštěvovalo náš stacionář celkem
23 klientů, jejichž průměrný věk byl 77 let. Do stacionáře Domovinka mohou klienti chodit
v čase a v dny, které si sami určí. Vše záleží na přání klienta a současně také na kapacitních
možnostech, které Domovinka aktuálně má.
V souvislosti s pobytem na Domovince je možno využít těchto služeb:
doprava klienta do a ze zařízení (disponujeme vozidlem vhodným i pro přepravu vozíčkářů)
zajištění stravy (snídaně, svačina, oběd), podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu, pomoc při použití WC a komplexní hygieně (včetně
koupání)
vzdělávací a aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím (výlety, kulturní
a duchovní akce), rehabilitační cvičení, péče o ruce, zprostředkování masáže, pedikúry, kadeřníka.
Z výše nabízených služeb si každý klient volí právě ty služby, které potřebuje. Klient si za
využité služby platí sám, příp. s využitím příspěvku na péči, vždy po skončení kalendářního
měsíce.
Za velmi důležité považujeme zmíněné vzdělávací a aktivizační činnosti. Těmito aktivitami se snažíme zlepšit či alespoň udržet stávající duševní i tělesnou svěžest našich klientů.
Jedná se zejména o procvičování paměti a „mozkových závitů“ obecně, protahování těla, procvičování jemné motoriky, výtvarnou činností (vyrábíme z vosku, keramiky, papíru, skla či
látky) a duchovní aktivity.
Velký důraz klademe i na to, aby naši klienti neztratili kontakt s přirozeným sociálním
prostředím. Z tohoto důvodu zveme na Domovinku celou řadu zajímavých hostů. Příkladem
jsou cestovatelé nebo různí hudebníci. Pravidelně také pořádáme společné setkání klientů
a jejich rodinných příslušníků.
Na druhou stranu také podnikáme časté návštěvy kulturních a společenských akcí, restaurace, solné jeskyně či vyjedeme jen tak do přírody.
Naší snahou je, aby naši klienti mohli zůstat co nejdéle ve vlastním domácím prostředí
a nemuseli odejít do domovů pro seniory či jiných specializovaných zařízení.
Tomu se snažíme dopomoci tím, že klientům zajistíme péči a aktivitu během dne, kdy by
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jinak museli být doma samotní. Tím pomáháme
i rodinným příslušníkům klientů, kteří se mohou
věnovat svým pracovním či jiným povinnostem,
protože vědí, že o jejich příbuzného je dobře postaráno.
Velkým přínosem je i dohled nad dietním
a léčebným režimem, který v našem zařízení provádí kvaliﬁkovaná zdravotní sestra.
Domníváme se, že stáří a zdravotní handicap,
není sám o sobě nikdy příčinou smutku či utrpení. Musí však existovat někdo, kdo takovému člověku podá pomocnou ruku, vnímá nezkresleně
jeho potřeby, dá jeho dnům řád a pomůže je vyplnit smyslem. A to je právě cílem Denního
stacionáře Domovinka.
Kontakt: Denní stacionář Domovinka, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh. Vedoucí Bc. Jaroslav
Člupný, tel. 736 509 438, mail: domovinka@charitazabreh.cz.

NEUVĚŘITELNÁ NEPRAVDA ANEB: SVĚT ´HAPPY-ENDU´(Benedikt Groeschel)
Dětem vyrůstajícím v našem technicky rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda. Říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až
do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. Tuto iluzi vytvářejí média,
zvláště reklama, výchovný systém, zevšeobecňující postoje, které formují
sociální chování lidí, a také určité formy náboženského myšlení. Život každého člověka by měl být dle této iluze zalit sluncem, a není-li, jednou přijde
štěstí, všechno dopadne dobře a zlaté prosluněné časy se zase vrátí zpátky.
Iluze, kterou je třeba rozptýlit. Tato nepravda není úmyslná lež - je
to vlastně obecné popření reality. Není to zlovolný podvod, ale iluze, kterou je třeba rozptýlit. A musíme ji rozptýlit, máme-li vůbec dospět ke zralému smyslu pro relativní bezpečí v tomto světě. Každý, kdo čte tyto řádky, má jistě zkušenost
s temnotou ve svém životě. Všem se nám jí ještě v určité míře dostane, pokud nezemřeme co
nejdřív. Mnozí jsou v ní ponořeni právě nyní. Jestliže se člověk nepostaví tváří v tvář zřejmé
skutečnosti, že chvíle utrpení, bolesti a těžkostí jsou nevyhnutelné, pak bude v životě neuroticky přebíhat z místa na místo jako vystrašené zvíře. Může přijít rozčarování, hluboká deprese, cynismus nebo hořký hněv. Velmi pravděpodobně se tento hněv zaměří na Boha: měl
stvořit lepší svět!
Je normální, že nějak trpí každý člověk. Ocitnete-li se v temnotě, vězte, že máte mnoho
společníků. Jestliže si dokážete připustit univerzální lidskou zkušenost utrpení, pak vás toto
vědomí v budoucnu otevře soucitu a citlivosti ke skryté lidské bolesti. Zamítnete-li nepodloženou iluzi, že „každý se má dobře, jen já ne“, stanete se mnohem otevřenějším člověkem, citlivým k utrpení druhých a ochotným druhým naslouchat a pomáhat.
I v nejhorších chvílích je se mnou Pán života. Poselství Kristovy smrti a vzkříšení zní
takto: s vírou se dá jít v životě vždycky zas dál, využijeme-li neštěstí a ztráty jako možnosti
prosit o Boží milost, která nám pomůže. Juliána z Norwiche píše o Kristu: „On přece neřekl: ´Nebudete zmítáni bouřemi, nebudete unaveni námahou, nedotkne se vás nepokoj.´ Řekl:
´Nebudete přemoženi.´ Bůh chce, abychom měli tato slova na mysli a byli vždy pevní ve víře,
jak ve smutku, tak v radosti.“ Převzato z knihy: Povstaň z temnot (co dělat, když život ztrácí
smysl) od Benedikta Groeschela, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 5/2010

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
Děkanátní setkání mládeže. Ve dnech 26.-27.3.2010
proběhlo v Katolickém domě v Zábřehu Děkanátní setkání mládeže. Sešla se mládež z okolí Zábřehu, dokonce i z Moravičan. Celá akce začala mší svatou v kostele
Sv. Bartoloměje a adoracemi s modlitbami za uzdravení. Pak se všichni sešli v Katolickém domě. Zbytek večera byl plný zábavných her, kde nechybělo ani „plavení“ se na židlích pro naše životní hodnoty. Druhý den
ráno byl budíček i s hudbou. Po snídani a ranní modlitbě přijel jako host vojenský kaplan Jaroslav Kníchal,
který poutavě a vtipně vyprávěl o své práci v armádě a rád odpovídal na otázky. Po obědě následovala nejzábavnější hra z celého setkání. Všichni se přesunuli do lesa k bitvě dvou hradů.
Přidal se dokonce i otec Radek, který do té doby jen organizoval. Celé děkanátní setkání bylo
zakončeno na kopci nad Krumpachem, kde se opekly špekáčky.
(Barča C.)
Alternative session no. 2. V pátek 23. 4. se konala již druhá ,,Alternative
session“, kterou pořádali MKD Zábřeh společně se Spolkem Metoděj. Mohli jsme slyšet hudbu v podání DJ LuckyINa z Rajnochovic a skupiny Seconhand HusBand. Kluci ze Šternberka byli oceněni bouřlivým potleskem a publikum si vyžádalo i přídavek. Diváky zaujal hlavně jejich zpěvák, který v několika písničkách
zahrál i na ﬂétnu. Parket byl neustále přeplněn tanečníky a to i když přišly na řadu písničky
pomalé. Akci samozřejmě zpříjemnilo taky občerstvení u baru, za kterým stála usměvavá obsluha. Myslím, že večer byl více než vydařený a pořadatelé mohli být jen spokojení. (redakce)
Duchovní obnova v Kroměříži. Víkend před Velikonocemi jsem
strávila na duchovní obnově u Milosrdných sester svatého Kříže
v Kroměříži. Duchovní obnovu vedl otec Jan Szkandera, spirituál
olomouckého semináře. Jako téma si zvolil knihu NZ Zjevení Janovo. Během duchovní obnovy byla možnost svátosti smíření a osobních rozhovorů. Jsem ráda, že jsem se obnovy zúčastnila. Člověk se
zastavil v běhu všedních dní a připravil se na radostné prožití Zmrtvýchvstání. (verci)
Pěší pouť ze Svatého Kopečka na Hostýn, aneb 50 km adorace pod širým nebem
Pod tento titulek by se dalo shrnout naše noční putování z pátku (svátek svatého Josefa 19. 3.)
na sobotu 20.3. ze Svatého Kopečku u Olomouce na Hostýn. Byla to pouť se vším všudy. Začala mší svatou v 18 hod. na Svatém Kopečku. Po mši jsme dostali základní instrukce a skupinka o počtu 200 poutníků vyrazila směr Hostýn. Zastávka byla v půlce trasy, v Prosenicích.
Pouť byla zakončena v sobotu mší svatou v 7.15 v hostýnské bazilice. Pouť se koná každoročně, vždy před Květnou nedělí. Pořádají ji premonstráti, konkrétně otec Marián z farnosti Louka u Znojma, více na www.farnostlouka.cz/view.php?cisloclanku=2009022501. Byla to netradiční adorace pod hvězdami, kde člověk pocítil Boží blízkost nejen v přírodních krásách, ale
také v lidech, kteří putovali s ním.
(verci)
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CO SE PŘIPRAVUJE...
Školení hlavních vedoucích na Arše 21. - 23. 05. 2010.
Vzdělávací víkend pro všechny hlavní vedoucí, jejichž tábor si
nárokuje dotaci u MŠMT ČR (ale samozřejmě nejen pro ně).
Po úspěšném absolvování testu ze základních znalostí získáte
oprávnění vykonávat funkci hlavního vedoucího dětských zotavovacích táborů a jiných podobných akcí. Platnost tohoto oprávnění je časově neomezená.
Víkend je určen pro starší 18 let, neboť oprávnění platí až po dosažení plnoletosti. S sebou:
přezůvky, spacák a něco do společné kuchyně - buchtu, okurky, konzervu. Díky! Cena: studenti 400/pracující 500 Kč. archa.rajnochovice@centrum.cz, tel.: 573 391 215 Přihlašujte se
nejpozději 5 dní předem.
Svatodušní noční bdění na Přístavu 22. - 23. 05. 2010. Opět je tu nabídka prožití nočního bdění před Slavností seslání Ducha svatého. Přijď s námi adorovat a prosit o dary Ducha!
Začínáme v sobotu mší svatou v 18 hod. a končíme v neděli, můžeš zůstat i na oběd. S sebou
si vezmi přezůvky a spacák. Cena: 100 Kč Kontakty: pristav@centrum.cz, tel.: 573 391 156
Dobrý tábor, to je dřina II. 11. - 13. 06. 2010 na Arše - přesunuto z 23. - 25. 04. 2010
z důvodu nemoci. Druhý ze dvou tradičních víkendů pro všechny, kteří „mají na svědomí"
pořádání táborů a chaloupek. Cena: studenti: 300/ pracující: 400 Kč. Kontakty: archa.rajnochovice@centrum.cz, tel.: 573 391 215 Přihlašujte se nejpozději 4 dny předem.
ANTIOCHIE… O evangelizačních pobytech Antiochie jsem se
poprvé dozvěděl od svého bráchy. Abych vám pravdu řekl, vůbec mě to nezaujalo. A tak, když mě po roce máma přemlouvala,
abych jel, nebyl jsem dvakrát nadšený. Naštěstí jsem se v té době
připravoval na přijetí svátosti biřmování a to byl dobrý důvod
k zamyšlení. Položil jsem si otázku: „Co když mě to má posunout
někam dál?“ Po nelehkém rozhodování jsem na konec jel. Když jsem dorazil na místo, nebylo mi rozhodně do zpěvu. Čekala mě rozbitá fara, kde tekla jen studená voda. Prostě pravé
partyzánské podmínky. Říkal jsem si: „Co tu budu dělat? Kam jsi mě to Pane poslal?“ Situace
se mi zdála beznadějná. Asi během dvou dnů se ukázalo, jak byly mé obavy malicherné. Sešla
se úžasná parta mladých lidí, měli jsme skvělé vedoucí a velice rychle jsme fungovali jako sehraný tým. Byl to hmatatelný důkaz, jak se Pán stará a není důvod se bát, protože je s námi.
Také místní nás přijali neuvěřitelně. Na první bojovou hru přišlo tolik lidí, že se musela částečně přeorganizovat a pro velký úspěch byla i odveta, která se hrála až do tmy. Podobně to
bylo i v dalších dnech a na konec čtrnáctidenního turnusu jsme měli představení v místním
kulturáku, s poměrně slušnou účastí. Do programu se zapojili i místní mladí, takže výsledek
stál rozhodně za to. Pokud tedy chcete zažít o prázdninách něco velkého, neváhejte. Antioška
podle mě není předně o obracení lidí, ale hlavně o tom ukázat, že jsme normální. Mně osobně
Antioška dala hrozně moc, především však je to velká zkušenost víry!
(Pavel G.)
Co je to Malá Antiochie??? Tato aktivita vznikla z potřeby udělat něco pro děti a mládež
z oblastí, v nichž svého času působilo společenství Antiochia. Chceme dětem a mládeži z převážně nevěřícího prostředí umožnit začátek či pokračování zkušeností s vírou a Bohem formou především letních táborů, ale i dalších prázdninových i mimoprázdninových akcí. Jsme
otevřeni všem lidem dobré vůle: věřícím, hledajícím i nevěřícím. Ať jste z kterékoli části naší
vlasti, neváhejte se připojit! Vítané jsou inspirace k dalším akcím a podněty pro fungování
o.s. jako celku. Více informací a přihlášku najdete na www.mala.antiochia.cz, nebo na www.
antiochia.cz.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. května: Červená Voda 1.601; domov důchodců sv. Zdislavy 100;
Mlýnický Dvůr 440; Jakubovice 382; Písařov 598 Kč.
Sbírky z pokladniček na Haiti za duben: Červená Voda 707; Mlýnický Dvůr 267; Jakubovice 488; Písařov 184 Kč.
Dary: Jakubovice 2.000; Písařov (na oltář) 1.000 + 230 Kč z pokladničky za duben.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 10. května v 18.30 hodin u Pávků.
MŠE SV. NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ budou slaveny v Červené
Vodě ve středu 12. 5. v 18.30 hod. a ve čtvrtek 13. 5. v 8.00 hodin, v Písařově v 17.00 hod.
a v Jakubovicích v 18.30 hod.
MINISTRANTSKÝ DEN se koná v Olomouci v sobotu 15. května. Ministranti, přihlaste se dnes u pana faráře! Z toho důvodu nebudou v sobotu mše sv. v domově důchodců sv. Zdislavy a v Mlýnickém Dvoře.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude udělována hromadně při mši sv. v neděli 16. května. Nemocní a staří, připravte se na ni také přijetím svátosti smíření!
MŠE SV. V JANOUŠOVĚ bude výjimečně už v neděli 16. května v 16.00 hodin.
P. Pavel Vágner

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
MISIJNÍ INFO: Loštický misijní tým moderuje ve dnech 14. - 23. května lidové misie ve farnosti Kyjov. Prosíme Vás o modlitby za dary Ducha sv. pro misionáře a
všechny, ke kterým je Pán posílá. Díky!
PODĚKOVÁNÍ: Děkuji Vám všem, kteří jste přišli na májový koncert folkové skupiny Hrnek v neděli 2. 5. do kostela sv. Prokopa. Odměnou byly příjemné melodie, brilantní přednes a přátelská atmosféra. Fotogalerii z koncertu naleznete na www.farnostlostice.cz. Podívejte se.
POZVÁNKA NA POUŤ: Zveme Vás na pouť na Zelenou horu
u Žďáru n. S., Netína a Křižanova, rodiště sv. Zdislavy, patronky rodin. Termín: sobota 5. června. Odjezd autobusu z nám. Míru v Lošticích v 6.30 hod. od mostu v Moravičanech v 6.40 hod. Cena: 250Kč
/os. Přihlásit se můžete na faře v Lošticích nebo u p. Ryšavého na
tel. 605 963 392.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. května: Mohelnice 5.049; Úsov 1.036; Studená Loučka 826 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
V úterý 18. května ve 14 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
V úterý 18. května oslaví 97. narozeniny paní Milada Procházková.
Hojnost Božího požehnání, zdraví, ochranu Panny Marie a radost z rozkvetlé zahrádky přeje rodina a farníci v Mohelnici.
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POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
Neděle 16. května je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově
(minule 3.626 Kč) a na opravy kostela v Chromči (minule 5.200Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 2. května: Lubník 730; Tatenice 930; Hoštejn 950; Kosov
500 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
V neděli 16. května jste zváni na pouť ke sv. Janu Nepomuckému do Kosova. Poutní mše svatá začíná v 10 hod. (v Hoštejně bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 15. května v 18.30 hod.)
P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 2. května: Štíty 1.470; Cotkytle 750; Horní Studénky 6.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

OPRAVY VE ŠTÍTECKÉ FARNOSTI. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. V současné době jsou zahájeny práce na opravě fasády severní části kostela (ostatní část bude probíhat v příštím roce). Bude provedeno očištění, vyspravení špatných
částí, penetrace a nátěr. Finanční náročnost celé akce je 300 000 Kč – z toho příspěvek
Ministerstva kultury ČR 200 000 Kč, přípěvek města Štíty 70 000 Kč a příspěvek farnosti 30 000 Kč. Oprava by měla být provedena do štítecké pouti. Dále byl na kostele nainstalován nový stroj pro vyzvánění a nový stroj pro věžní hodiny včetně odbíjení. Máme
tedy po dlouhé době přesný čas řízený přes satelit a vyzvání se ráno, v poledne a večer.
Kostel sv. Jana Křtitele v Herolticích. V letošním roce se pokračuje v započaté rekonstrukci z loňského roku. Bylo vystavěno lešení kolem věže a probíhá výměna krytiny
za měď a dále pak výměna krytiny na sakristii. Ještě bude provedena nová fasáda věže.
Pokud se podaří zajistit další ﬁnanční prostředky od Památkového ústavu tak bude zahájena oprava fasády. Prozatím máme zajištěno cca 500 000 Kč z prostředků města Štíty,
farnosti a veřejné sbírky. V naší farnosti také probíhá veřejná sbírka na opravu varhan
kostela ve Štítech a v Herolticích.
Petr Haltmar
FARNOST HORNÍ STUDÉNKY. Každou druhou neděli v měsíci bude
v kostele sv. Linharta od 14 hod. možnost přijetí svátosti smíření a ve
14.30 svátostné požehnání. Poprvé zveme farníky i poutníky na tuto neděli 9. května.
ZVEME VÁS NA POUTĚ:
V neděli 9. května na pouť ke sv. Isidorovi do Strážné, mše svatá bude
slavena ve 14 hod.
16. května můžete putovat ke sv. Janu Nepomuckému do Cotkytle,
poutní mše svatá bude v 11 hod.
V neděli 16. května vás zveme k oslavě Nanebevstoupení Páně do
Herbortic, mše svatá v 15 hod.
P. Stanislav Suchánek
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SBÍRKY Z NEDĚLE 2. KVĚTNA: Zábřeh 10.420; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500; Klášterec
1.870; Zvole 3.350; Postřelmůvek 590 Kč. Dary: Zábřeh na Haiti 700 Kč – Všem dárcům
ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

OHLÉDNUTÍ ZA RUČNÍM OPISOVÁNÍM BIBLE.
Opisovat jsme začali v rámci svatopostní přípravy
na Velikonoce a završili jsme je ve čtvrtek 29. dubna
v Katolickém domě setkáním nad Písmem s biblistou
docentem Petrem Chalupou, Th.D. a MgA Martinou
Pavlíkovou. V rámci malé výstavky o Svaté Zemi bylo
možno nahlédnout do všech 27 knih Nového zákona
a do kompletně opsané starozákonní knihy žalmů.
Do ručního opisování se zapojily všechny základní školy a gymnázium v Zábřeze, Charita, Domovinka i návštěvníci Muzea ve věži a zvoníci. Také obyvatelé dvou obcí (Jestřebí a Rájec),
domov důchodců ve Štítech, pět církevních nebo rodinných společenství a též osm jednotlivců.
Něco z postřehů:
Hodně mě překvapilo, že se v naší obci do opisování zapojili i lidé, kteří do kostela
nechodí.
Maruška
Při opisování mi došlo, jak daleko jsme někdy od ideálu, o kterém se v Bibli píše.
Helena
Myslím, že by bylo dobré, opsat si pro sebe celou Bibli.
Petr (když přinesl celé evangelium opsané jeho rukou)
Ráda bych si půjčila Bibli a dočetla si ji.
Blanka (opisovala z půjčené Bible)
Přinesla jsem FI s článkem o opisování Bible na poradu zaměstnanců a rozhodnutí
zúčastnit se bylo spontánní. Zapojili se i lidé mimo církev a byli zvědaví, jak a čím
je Písmo osloví.
Alena
Zapojili se lidé od 18 do 90 let, praktikující i nepraktikující. Svého úkolu, který si
brali dobrovolně, se zhostili rádi a opisování bylo pro ně osobní zkušeností s Písmem.
Dáša
Bylo pro mne nečekaným překvapením, s jakým zájmem se studenti do opisování
zapojili.
Milan
Na Domovince se do opisování Bible zapojili všichni z personálu a téměř všichni
klienti, kterým to zrak dovolil. Cituji opisovače: „To je zajímavé, ten text je zrovna
pro mě ... Teď píšu zrovna o sobě....“ Měli jsme také možnost se zamyslet nad tím,
jakou váhu mělo slovo dřív a jakou má dnes. Příště se určitě zase zapojíme. Anička
Že opisování bylo objevnou zkušeností, o tom není sporu. Gratuluji všem, kteří ji udělali. Těm, kteří se zatím nezapojili, nabídneme příležitost příští rok. Nezbývá než poděkovat mimo jiné Václavu Křupkovi z tiskárny v Mohelnici a jeho zaměstnancům, bez nichž
by dílo opisování nebylo zdárně dokončeno do podoby svázaných knih. P. František Eliáš
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ sv. BARBORA ZÁBŘEH informuje
Vážení farníci, přinášíme Vám další informaci o stavu celkové opravy a rekonstrukce
kostela sv. Barbory.
Výpis z účetní závěrky za rok 2009.
Na začátek chceme prohlásit, že občanské sdružení má za rok 2009 uhrazeny všechny závazky a pracovalo s mírným přebytkem ﬁnančních prostředků, který nám umožňuje pokračovat v započaté práci i v letošním roce.
Náklady celkem za rok 2009
sanační práce (omítky, odvodnění, oprava nosných konstrukcí kůru atd.) 541 967 Kč
elektroinstalace (včetně venkovního osvětlení)
71 827 Kč
oprava varhan (včetně zpětné reinstalace na kůr)
327 211 Kč
oprava podlahy kůru
29 750 Kč
restaurování oken (včetně demontáže a zpětné montáže)
204 623 Kč
výroba a instalace nových vchodových dveří
151 385 Kč
ostatní náklady (el. energie, účetní SW, daně a poplatky, služby)
40 836 Kč
Náklady celkem
1.367 600 Kč
Příjmy celkem za rok 2009
- dotace z KÚ Olomouckého kraje
495 994 Kč
- dotace z Programu Ministerstva kultury ČR
336 000 Kč
- přijaté dary prostřednictvím fary Zábřeh
156 703 Kč
- přijaté dary od fyzických osob
74 041 Kč
- přijaté dary – ostatní
14 506 Kč
- úroky
10 819 Kč
Příjmy celkem
1 088 063 Kč
Podrobný přehled jednotlivých položek je k nahlédnutí v účetnictví vedeném občanským sdružením. Finančnímu úřadu bylo předloženo daňové přiznaní, které zpracovala
paní Marie Vepřková, které touto cestou děkujeme.
Plán prací na rok 2010
Zahájení stavebních prací je naplánováno na začátek měsíce května :
- MÚ Šumperk-odbor státní památkové péče vydal Závazné stanovisko, které povoluje realizaci přístavby nové sakristie a současně rekonstrukci stávající na provozní
a sociální zázemí kostela
- před dokončením je uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Stavebním úřadem- MÚ
Zábřeh (nahrazuje stavební a územní řízení) na přístavbu sakristie
- jsou připraveny smlouvy s dodavatelskou ﬁrmou STAVREL Hanušovice, která prováděla v loňském roce sanační a stavební práce a odvedla je v dobré kvalitě
- současně bude zahájena práce na realizaci zábradlí na kůru a na dokončení podhledu
kůru. Tyto práce bude provádět na základě výběrového řízení ﬁrma JOS Dřevovýroba
- po ukončení stavebních činností, které se soustředí převážně do presbyteria, bude
provedena oprava dlažeb a následně výmalba interiéru kostela
- následovat bude oprava degradovaných venkovních omítek, nátěry fasády a výměna dešťových svodů
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Venkovní a vnitřní nátěry budou zajištěny subdodavatelsky ﬁrmou STAVREL.
-

zajištěno je rovněž restaurování pískovcového ostění dveří, které provede akademický sochař pan Hořínek z Olomouce. Na závěr výše uvedených prací bude provedeno osazení vchodových dveří kostela pod věží a bočních vchodových dveří (tyto
dvéře jsou již vyrobeny a prozatím uskladněny)

-

předpokládáme, že ještě v letošním roce proběhne instalace nového elektronického
a požárního zabezpečení kostela

-

zábřežská farnost zajistila občanskému sdružení modřínové řezivo (fošny) na položení základní podlahy pod novými lavicemi a na střešní krov nové sakristie

-

zbývá dokončit část elektroinstalací v presbyteriu, osvětlení půdního prostoru a přístupu do zvonice kostela. Na všechny práce máme závazná stanoviska, projektovou
dokumentaci a příslušná stavební povolení.
Dále předpokládáme, že v letošním roce předložíme farnosti k posouzení architektonické řešení interiéru kostela pro jeho ﬁnální dokončení.
Restaurátorské práce jsou rovněž připraveny a smluvně zajištěny s akademickou malířkou paní Trizuljakovou ze Seničky na Hané – rozsah prací:
restaurování hlavního oltářního obrazu sv. Barbory
restaurování dvou velkých andělů a architektury obrazu sv. Barbory
restaurování svatostánku a dvou malých andílků
restaurování oltáře a jeho architektury
Na začátku a v průběhu třetího čtvrtletí bude možné zahájit postupné vracení původního mobiliáře (křížová cesta a další) zpět do kostela sv. Barbory

Finanční zajištění stavebních a restaurátorských prací v roce 2010
Rozpočet na rok 2010 je ve výši
Stavy na účtech k 30.4.2010 :
Pokladna v hotovosti :

1.672 815 Kč
610 442 Kč
43 403 Kč

Vlastní zdroje tedy činí k výše uvedenému datu celkem : 653 845 Kč
- byla zajištěna dotace od Krajského úřadu v Olomouci ve výši 500 tis Kč (smlouva je
podepsaná a podmínkou je ﬁnancování 50 na 50 % )
- je podaná žádost na získání dotace z programu MKČR na záchranu památek – příslib je 122 tis Kč (příslib a podmínka ﬁnancování je 90 na 10% příjemce dotace)
Podle výše uvedeného pracujeme v současné době s rozpočtovým deﬁcitem ve
výši asi 400 tis. Kč. Při nedostatku ﬁnancí budeme muset provést úpravu plánu tak,
abychom mohli uhradit všechny sjednané závazky. Věříme, že se chybějící ﬁnanční prostředky podaří v průběhu roku zajistit i díky vaší přízni, darům a štědrosti s jakou pomáháte uskutečňovat toto Boží dílo.
Děkujeme touto cestou otci Františkovi, všem farníkům a příznivcům za pomoc,
radu a ﬁnanční příspěvky na další velký krok, který chceme udělat v letošním roce pro
navrácení kostela sv. Barbory liturgii a ostatním účelům. Pán Bůh zaplať!
Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh
Dr. Alois Frank - za řídící výbor a Josef Klimek - za dozorčí radu
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